ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
เรื่อง สอบราคาซือ้ สือ่ การเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
-----------------------ด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ มีความประสงค์จะสอบราคาซือ้ สื่อการเรียนรู้
วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
รายละเอียดดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายการ
ชุดฝึกแต่งตัว AEC ๑๐ ประเทศ ๑๒ X ๑๒ นิว้
(กระดุมใหญ่) พร้อมธงชาติและดอกไม้ประจาชาติ
ชั้นวางหนังสือช่องกลมโชว์ปกพลาสติก ๘๐X๓๐X๘๐
เซ็นติเมตร
ตู้โชว์เก็บแก้ว
ชุดชัน้ เก็บอุปกรณ์คุณหนูแสนดี
กระดานลื่นรถประจาทางโยนห่วงมีเสียงเพลง
ไม้กระดกคู่หูช้างน้อย พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐
เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูยีราฟ พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูไก่แจ้ พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูลูกม้า พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ชุดฝึกเรียนรูเ้ ศษส่วนและรูปทรง ๓ เชท
กระดานภาพฉลุบล็อกนูน ชุด สัตว์ทะเล

จานวน
๑๕

หน่วย
ชุด

๓

ชุด

๘
๓
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

๑
๑
๑
๓
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจานวนเงิน ๑๓๑,๗๕๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ด

ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

-/ผูม้ สี ทิ ธิเสนอราคา

-๒ผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ ังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูม้ ีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้
เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ
กาหนดยื่นซองสอบราคา
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๑ กันยายน - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ โดยในวันที่
๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ /จัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (หอประชุมที่ว่าการอาเภอหนองบัวแดง) จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สาหรับในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ให้ยื่นซองเสนอราคาที่สว่ นการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป
ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้ /จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (หอประชุมที่ว่าการ
อาเภอหนองบัวแดง) อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
ผูส้ นใจติดต่อขอซือ้ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๑ กันยายน – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocyrement.go.th และ www.Thayai.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายโกสิต บุญเสนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่

เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที่ ๑๔ /๒๕๕๘
การจัดซือ้ สื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “องค์การบริหารส่วนตาบล”
มีความประสงค์จะสอบราคาซือ้ สื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

รายการ
ชุดฝึกแต่งตัว AEC ๑๐ ประเทศ ๑๒ X ๑๒ นิว้
(กระดุมใหญ่) พร้อมธงชาติและดอกไม้ประจาชาติ
ชั้นวางหนังสือช่องกลมโชว์ปกพลาสติก ๘๐X๓๐X๘๐
เซ็นติเมตร
ตู้โชว์เก็บแก้ว
ชุดชัน้ เก็บอุปกรณ์คุณหนูแสนดี
กระดานลื่นรถประจาทางโยนห่วงมีเสียงเพลง
ไม้กระดกคู่หูช้างน้อย พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูยีราฟ พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูไก่แจ้ พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูลูกม้า พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร
ชุดฝึกเรียนรูเ้ ศษส่วนและรูปทรง ๓ เชท
กระดานภาพฉลุบล็อกนูน ชุด สัตว์ทะเล

จานวน
๑๕

หน่วย
ชุด

๓

ชุด

๘
๓
๑
๑
๑
๑
๑
๓
๑

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นจานวนเงิน ๑๓๑,๗๕๐.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

บาทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นีต้ ้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซือ้ ขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
-/๒.คุณสมบัติ

-๒๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูม้ ีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ ดังกล่าว
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ
ผูท้ งิ้ งานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้าม
เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ
๓ .หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
๓.๑ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุน้ ส่วนบริษัทและสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๓.๒ หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
๓.๓ บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจานวนตัวอย่าง
(ถ้ามี)
๔. การยืน่ ซองสอบราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า -๓๐- .วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
-/๔.๓ ผูเ้ สนอราคา

-๓๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน -๒๐-วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
.ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิตบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคามี ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา ตรวจสอบ ภายใน ๗ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน
. (หน่วย) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะไม่
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะคืนให้แก่ผเู้ สนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๔ /
๒๕๕๘ โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนตาบล ในวันที่ ๑๑ กันยายน – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘
โดยในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลระดับอาเภอ (หอประชุมที่ว่าการอาเภอหนองบัวแดง) จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. สาหรับในวันที่ ๑๑ กันยายน – ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองเสนอราคา
ที่สว่ นการคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึง ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ระดับอาเภอ
(หอประชุมที่ว่าการอาเภอหนองบัวแดง) อาเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในเอกสารสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม .
(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย)
-/๕.๒ หากผู้เสนอราคา

-๔๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจาก
๕.๓ เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์การบริหารส่วนตาบลเท่านั้น
๕.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน การ
รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตาบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๕ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับผูเ้ สนอราคาได้องค์การบริหารส่วนตาบลมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอ
ราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ทาข้อตกลงซือ้ องค์การบริหารส่วนตาบลจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
-/ ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะ

-๕๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ หรือองค์การบริหารส่วนตาบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะ
การสอบราคาจะต้องทาสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับองค์การบริหารส่วน
ตาบลภายใน -๗- .วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้องค์การบริหารส่วนตาบล ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตาบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ
๑.๔
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผูข้ าย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ
๐.๒๐
ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ ขายที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า - เดือน - ปี นับถัดจากวันที่ผซู้ ือ้ รับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดดี ังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙ .ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครัง้ นี้ได้มาจากเงินนอกประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ค่าจัดการเรียนการสอน)
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ตอ่ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ .แล้วเท่านัน้
๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซือ้ แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเี รือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็นผูข้ ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวีดังนี้
-/(๑) แจ้งการสั่ง

-๖(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซือ้ ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผขู้ ายสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่ิงของที่ซอื้ ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ ) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตาบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ องค์การบริหารส่วนตาบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ องค์การบริหารส่วนตาบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ ๒๕๕๘

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิ ช่งานก่อสร้าง
1. โครงการ จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จานวน 131,750.-บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 9 กันยายน 2558
เป็นเงิน 131,750.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 131,750.- บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
4.1 ผูม้ ีอาชีพจาหน่ายสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย
ร้านรุง่ เรืองสปอร์ต จานวน 11 รายการ
ราคาที่เสนอเป็นเงิน 131,750.- บาท
ร้าน ซีเค เซ็นเตอร์ จานวน 11 รายการ

ราคาที่เสนอเป็นเงิน

132,200.- บาท

ร้าน บีบี เซ็นเตอร์ จานวน 11 รายการ

ราคาที่เสนอเป็นเงิน

136,600.- บาท

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางสาวทองถิ่น ด้นประดิษฐ์
5.2 นายพิษณุ
หลอดคา
5.3 นางสาวกัลยกร คาสีทา

โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู้ วัสดุการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนการสอน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าใหญ่ กาหนดราคาและรายละเอียดดังนี้
ที่

รายการ

จานวน

หน่วย

1

ชุดฝึกแต่งตัว AEC 10 ประเทศ 12X12 นิว้ (กระดุม
ใหญ่) พร้อมธงชาติและดอกไม้
ประจาชาติ
ชั้นวางหนังสือช่องกลม โชว์ปกพลาสติก
80X30X80 เซ็นติเมตร
ตู้โชว์เก็บแก้ว
ชุดชั้นเก็บอุปกรณ์คุณหนูแสนดี
กระดาษลืน่ รถประจาทางโยนห่วงมีเสียงเพลง
ไม้กระดกคู่หูชา้ งน้อย พลาสติก
150x30x60 เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูยีราฟ พลาสติก
150x30x60 เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูไก่แจ้ พลาสติก
150x30x60 เซ็นติเมตร
ไม้กระดกคู่หูลูกม้า พลาสติก
150x30x60 เซ็นติเมตร

15

ชุดฝึกเรียนรูเ้ ศษส่วนและรูปทรง 3 เชท
กระดานภาพฉลุบล็อกนูนชุดสัตว์ทะเล

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

ชุด

ราคา/
หน่วย
700

รวมเป็นเงิน
(บาท)
10,500

3

ชุด

3,750

11,250

8
3
1
1

ชุด
ชุด
ชุด
ชุด

4,750
4,750
38,000
4,500

38,000
14,250
38,000
4,500

1

ชุด

4,500

4,500

1

ชุด

4,500

4,500

1

ชุด

4,500

4,500

3
1

ชุด
ชุด

450
400

1,350
400

หมาย
เหตุ

ราคากลางในการซื้อครัง้ นี้ เป็นจานวนเงิน 131,750.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวทองถิ่น ด้นประดิษฐ์)
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นายพิษณุ หลอดคา)
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(นางสาวกัลยกร คาสีทา)

