
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 
เรื่อง  สอบราคาซ้ือท่ีดิน จํานวน ๒ ไร 

เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  

 --------------------------------------  

              ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  มีความประสงคจะ
ดําเนินการสอบราคาจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
               

 ๑. เปนท่ีดิน จํานวน ๒ ไร และเปนท่ีดินท่ีตั้งอยูในเขตหมูท่ี 2 ตําบลแหลมบัว  อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม  

 ๒. เปนท่ีดินวางเปลาไมมีสิ่งปลูกสรางใดๆ และท่ีดินอยูติดทางสาธารณะประโยชนเพ่ือใชเปนทางเขาออก

ได มีสาธารณูปโภคน้ํา – ไฟ 

๓. ท่ีดินตองไมติดภาระจํายอมหรือจํานองกับสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน และไมอยูระหวางการคํ้า

ประกันสัญญาตางๆแตอยางใด 

๔. ท่ีดินท่ีเสนอขายตองมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย ไดแก โฉนดท่ีดินและตองสามารถจดทะเบียน

โฉนดกรรมสิทธิ์ท่ีดินดังกลาวไดทันที และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตองไมมีภาระผูกผันในท่ีดินแตประการใด

ในวันโอน 

๕. ตองเปนท่ีดินของผูเสนอราคาโดยตรง กรณีเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดิน จะตองมีหลักฐานการ

ยินยอมของเจาของกรรมสิทธิ์รวมดวย และผูรับมอบอํานาจจะตองมีอํานาจเต็มสามารถทําการตกลงราคาไดทันทีเม่ือ

มีการตอรองราคาตลอดจนเง่ือนไขทุกกรณี  

๖. ผูเสนอราคาตองเปนผูออกคาใชจายในการรังวัดตรวจสอบคาท่ีดิน คาภาษี คาธรรมเนียมการโอน 

ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

๗. องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะจายเงินใหแกผูขาย เม่ือสํานักงานท่ีดินจังหวัด ไดทําการรังวัด

ตรวจสอบท่ีดินและโอนมอบกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวเรียบรอยแลว 

๘. องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะซ้ือหรือเลือกซ้ือท่ีดิน 

ราคากลางท่ีกําหนด ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท  
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้  

 ๑. เปนเจาของท่ีดินกรรมสิทธท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
 ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
 ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 



เอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี 1/๒๕๕8 
จัดซ้ือท่ีดิน จํานวน ๒ ไร 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว   
ลงวันท่ี  7 มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

-------------------------------------------------------- 

               ดวยองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา"องคการบริหารสวนตําบล" มีความประสงคจะ
สอบราคาจัดซ้ือท่ีดิน เพ่ือกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  โดยมีรายละเอียดดังนี้               

 ๑. เปนท่ีดิน จํานวน ๒ ไร และเปนท่ีดินท่ีตั้งอยูในเขตหมูท่ี 2 ตําบลแหลมบัว   อําเภอนครชัยศรี  
จังหวัดนครปฐม  

 ๒. เปนท่ีดินวางเปลาไมมีสิ่งปลูกสรางใดๆ และท่ีดินอยูติดทางสาธารณะประโยชนเพ่ือใชเปนทางเขาออก
ได มีสาธารณูปโภคน้ํา – ไฟ 

๓. ท่ีดินตองไมติดภาระจํายอมหรือจํานองกับสถาบันการเงินของรัฐหรือเอกชน และไมอยูระหวางการคํ้า
ประกันสัญญาตางๆแตอยางใด 

๔. ท่ีดินท่ีเสนอขายตองมีเอกสารสิทธิถูกตองตามกฎหมาย ไดแก โฉนดท่ีดินและตองสามารถจดทะเบียน
โฉนดกรรมสิทธิ์ท่ีดินดังกลาวไดทันที และในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตองไมมีภาระผูกผันในท่ีดินแตประการใดใน
วันโอน 

๕. ตองเปนท่ีดินของผูเสนอราคาโดยตรง กรณีเปนผูถือกรรมสิทธิ์รวมในท่ีดิน จะตองมีหลักฐานการ
ยินยอมของเจาของกรรมสิทธิ์รวมดวย และผูรับมอบอํานาจจะตองมีอํานาจเต็มสามารถทําการตกลงราคาไดทันทีเม่ือ
มีการตอรองราคาตลอดจนเง่ือนไขทุกกรณี  

๖. ผูเสนอราคาตองเปนผูออกคาใชจายในการรังวัดตรวจสอบคาท่ีดิน คาภาษี คาธรรมเนียมการโอน 
ตลอดจนคาใชจายอ่ืนๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

๗. องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะจายเงินใหแกผูขาย เม่ือสํานักงานท่ีดินจังหวัด ไดทําการรังวัด
ตรวจสอบท่ีดินและโอนมอบกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวเรียบรอยแลว 

๘. องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะซ้ือหรือเลือกซ้ือท่ีดิน 
ราคากลางท่ีกําหนด ๑,๖๐๐,๐๐๐.-บาท  

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
๒.๑  ผูเสนอราคาเปนเจาของท่ีดินกรรมสิทธท่ีถูกตองตามกฎหมาย 
๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนชื่อแลว  

หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน  เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา  
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ 
  ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  ดังนี้  
          ๓.๑ ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
  (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 



 -๒- 

 

  (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ   พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓.๒ ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓.๓ ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย  ก็
ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
   ๓.๔ สําเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3ก/น.ส.3 พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓.๕ แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔ (ถามี) 
 ๓.๖ หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
         ๔. การย่ืนซองสอบราคา 
         ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวทุกแหง 
        ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม  และหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอจะตอง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น
ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอ่ืนๆ  และคาใชจายท้ังปวง  จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ.องคการบริหารสวนตําบล
แหลมบัว 
        ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน  นับแตวันเปดซอง ใบเสนอราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
        ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ไมเกิน.....๓๐..........วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซ้ือขาย 
        ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพรอมใบเสนอราคา
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก  ผูเสนอ
ราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน  ๓  วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจาก
คณะกรรมการ 
      ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน........-..........(หนวย) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะคืน
ใหแกผูเสนอราคา 
      ๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
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      ๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา  "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  1/๒๕๕8"  โดยยื่นโดยตรงตอองคการ
บริหารสวนตําบลแหลมบัว กําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันท่ี 7 มกราคม ๒๕๕8 ถึงวันท่ี 19 มกราคม ๒๕๕8 
ระหวางเวลา  ๐8.3๐ น.  ถึง  ๑๖.3๐ น.  ณ งานพัสดุ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  และ
ในวันท่ี 2๐ มกราคม ๒๕๕8  ระหวางเวลา  08.3๐ น.  ถึง  ๑6.3๐ น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือจางของ
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไม
รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคา ใน    วันท่ี 2๑ มกราคม 
๒๕๕8  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ  ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี      

     ๕.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา   
     ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม/ราคาตอ
รายการ*ท่ีปรากฏไวในใบเสนอราคา 
     ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น 
    ๕.๓ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน  ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
     (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการสงเอกสารสอบราคาของ
องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ไปใหผูมีอาชีพขายโดยตรงหรือทางไปรษณีย 
     (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด  หรือท้ังหมดในใบ
เสนอราคา 
     (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
     (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา 
(ถามี) กํากับไว  
    ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรมมีสิทธิใหผูเสนอ
ราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบล
แหลมบัวมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
    ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  
และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลแหลมบัวเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ 
มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน  
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  
เชน  การเสนอราคาอันเปนเท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน 
    ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว  ตามขอ ๔.๗  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ  วัน
ประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 
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๑.๕ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อ  ตามขอ ๔.๗  และองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูท้ิงงาน 
         ในกรณีนี้หากองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว พิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว มีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๓๐  วันทําการของทาง
ราชการ  นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
 ๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๓๐ วันทําการของทาง
ราชการ  หรือองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ตามขอ ๖.๑  ผูชนะ
การสอบราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  
ภายใน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
     (๑) เงินสด 
     (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้น  ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
     (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันระบุในขอ ๑.๔ (๑ 
     (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพ่ือการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
    (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  (ผูขาย)  พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

 ๗.  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ตอวัน 

 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา...-......ป
.....-.......เดือน  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

  
๙. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้   ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕8 เ งินกูจาก
.....................-..........................และเงินชวยเหลือจาก.........................................-.............................. 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําป ๒๕๕8
เงินกูจาก...............-..............และเงินชวยเหลือจาก.......................-...............แลวเทานั้น 
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  ๙.๒  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง
ซ้ือสิ่งของตามสอบราคาซ้ือแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  
ดังนี้ 
  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน  นับ
ถัดจากวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  
ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
  ๙.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด
ดังระบุในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว จะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) อาทิเชน คา
ความเสียหายกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดซ่ึงทางราชการเรียกใหเขามาทําสัญญาแลวไมมาทําสัญญา อันสงผลใหราชการ
ตองซ้ือกับผูเสนอราคารายอ่ืนในราคาท่ีสูงกวา เปนตน  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๙.๔ องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
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 ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
แหลมบัว ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน
การสอบราคาครั้งนี้ 
               กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี  7  มกราคม  ๒๕๕8  ถึง  วันท่ี  19  มกราคม  ๒๕๕8  ระหวางเวลา  
๐8.3๐ น.  ถึง  ๑6.3๐ น.  ณ  งานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  และในวันท่ี 20 มกราคม
๒๕๕8  ระหวางเวลา  08.3๐ น.  ถึง  ๑6.3๐ น.  ณ  ศูนยขอมูลขาวสารการซ้ือหรือจางขององคการบริหารสวน
ตําบลระดับอําเภอ  ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี  
              กําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี  2๑  มกราคม ๒๕๕8  เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป ณ ศูนยขอมูล
ขาวสารการซ้ือหรือจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ชั้นท่ี ๑ ณ ท่ีวาการอําเภอนครชัยศรี ผูสนใจ
ติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคา ตามรายละเอียดดังนี้ 

- ราคาชุดละ  1,0๐๐.- บาท 
ไดท่ีงานพัสดุ  กองคลัง  องคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว  ระหวาง วันท่ี 7  มกราคม  ๒๕๕8  ถึง  

วันท่ี  20 มกราคม  ๒๕๕8 หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๓4987-๐89  ตอ 12 ในวันและเวลาราชการ  
และสามารถดูรายละเอียดไดท่ี  www.laembua.go.th และ www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 

   

 
 

 

 
(นายสงคราม   หวยกรดวัฒนา) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแหลมบัว 

http://www.laembua.go.th/
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