
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 

เร่ือง  สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน(ภาคเรียนที่ 1/2551) 
…………………………………….. 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยบง มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน    
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(เดิม) (ภาคเรียนที่ 1/2551)   โรงเรียน จํานวน  5  แหง                  
(ชวงเปดเรียน 80 วัน  และปดภาคเรียน   20  วัน )  จํานวน   100  วัน   มีจํานวนนักเรียน 376  คน ศนูยพัฒนา
เด็กเล็ก  จํานวน 2 แหง  มจีํานวนนักเรยีน  100 คน   ตามรายละเอียดดังนี้  
 1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน    376  คน    จํานวน  5 แหง        ตามรายละเอียด  ดงันี ้
  -  นมพาสเจอรไรส ชนิดบรรจุถุงหรือกลอง รสจืด  ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชวงเปดภาคเรียน  80 วนั)  จํานวน  
30,080  ถุง  ราคากลางกําหนดไวถุงละ  5.14  บาท เปนเงนิงบประมาณ  154,611.20 บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นสี่พนั
หกรอยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค)   ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ลงวันที่   22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
  -   นมสดพรอมดื่ม  ยู เอส ท ี รสจืด  ขนาดบรรจุกลองตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร               
(ชวงปดเทอม   20  วัน)   จํานวน  7,520   กลอง  ราคากลางกําหนดไวกลองละ  6.52  บาท  เปนเงนิงบประมาณ           
49,030.40   บาท  (ส่ีหมื่นเกาพันสามสิบบาทสี่สิบสตางค)  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศลงวันที่  22  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2551 
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น      203,641.60.-บาท   (สองแสนสามพันหกรอยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) 
   2.  อาหารเสริม  (นม)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  100   คน   จํานวน  2  แหง  ตามรายละเอียด  ดงันี ้
 -  นมพาสเจอรไรส ชนิดบรรจุถุงหรือกลอง รสจืด  ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชวงเปดภาคเรียน  80 วนั)  จํานวน  
8,000  ถุง  ราคากลางกําหนดไวถุงละ  5.14  บาท เปนเงนิงบประมาณ  41,120.- บาท  (ส่ีหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยยีสิ่บ
บาทถวน)   ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ลงวันที่   22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
  -   นมสดพรอมดื่ม  ยู เอส ท ี รสจืด  ขนาดบรรจุกลองตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร               
(ชวงปดเทอม   20  วัน)   จํานวน  2,000   กลอง  ราคากลางกําหนดไวกลองละ  6.52  บาท  เปนเงนิงบประมาณ           
13,040.- บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบบาทถวน)  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศลงวันที่  22  พฤษภาคม                
พ.ศ. 2551 
  รวมเปนเงินท้ังสิ้น      54,160.-บาท   (หาหมื่นสี่พันหนึง่รอยหกสิบบาทถวน) 
รวม  2  รายการ   เปนเงินท้ังสิ้น   257,801.60  บาท  (สองแสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยหนึ่งบาทหกสิบสตางค)      
โดยวิธีสอบราคา 
 ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและตองไมเปนผูถูกแจงเวียน
ช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ในขณะทีย่ื่นซองสอบราคา 
 กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่   6  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. ณ  
ศูนยรวมขอมลูขาวสารจัดซื้อจัดจาง อบต. ระดับอําเภอ  (ที่วาการอําเภอเมืองชัยภูมช้ัิน 2) กําหนดเปดซองสอบ
ราคาในวันที ่  6  มิถุนายน  พ.ศ.2551    ตั้งแตเวลา  10.30 น. เปนตนไป 
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  ผูสนใจติดตอขอรับ/ ซ้ือเอกสารสอบราคาไดที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยบง  ตําบลหวยบง  
อําเภอเมือง  จงัหวัดชยัภูมิ  ระหวางวนัที่  23  พฤษภาคม   2551   ถึงวันที่    5  มิถุนายน  2551  ในเวลา  08.30 น.  
– 16.30  น.   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  044 – 121110-11   
 
         ประกาศ   ณ วนัที่   22   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
       
 
                (นายบญุถ่ิน    ศรีวงษชัย) 

                                นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบทายประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ภาคเรียนที่  1/2551   (เปดภาคเรียน - ปดภาคเรียน) 
22    พฤษภาคม  2551 

1.   คุณสมบัติของผูจําหนายนม 
- ตองเปนผูประกอบการที่มีสิทธิการจําหนายนมพรอมดื่มในโครงการอาหารเสริม  (นม)       

โรงเรียนที่คณะกรรมการจัดระบบนมโรงเรียนออกหนังสือรับรองสิทธิใหมาแสดง 
      -   ตองมีใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับอาหารที่คณะกรรมการอาหารและยาออกใหแก 

ผูผลิตมาแสดง 
1. ภาชนะบรรจุ 

ตองมีคุณลักษณะและมีขอความที่ถูกตองเปนจริงที่แสดงดังตอไปนี ้
- ระบุชนิดของนม  กรรมวิธีการผลิต  รวมทั้งซื้อและที่ตั้งของผูผลิต 
- ระบุปริมาณสุทธิ เปนมิลลิลิตร  หรือ  ซีซี. 
- มีเลขทะเบียนอาหาร  ภายใตเครื่องหมาย อย. 
- ตองระบุสวนประกอบอาหารเสริม  (นม)  เปนรอยละไวดวย 
- พิมพ วนั เดือน ป ที่นมหมดอายุหรือขอความ “บริโภคกอน………….” ที่อานไดอยางชัดเจน 

2. ชนิดของนม 
- ตองเปนนมรสจืดชนิดพาสเจอรไรส  
- นมสดพรอมดืม่  ยูเอชที  รสจืด 

4.  ขนาดบรรจุ 
-  ขนาดบรรจตุอถุง หรือกลอง ตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร หรือ ซี.ซี. 
-  ขนาดบรรจตุอกลอง ตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร หรือ ซี.ซี. 

 5.  สวนประกอบของนมพรอมดื่ม  ตองเปนไปตามมาตรฐานของนมสดที่คณะกรรมการอาหารและยา 
(อย.) กําหนดนมสดพรอมดืม่ ยูเอชที ชนิดกลอง รสจืด และนมพาสเจอรไรส ชนิดถุง รสจืด คือ ตองมีเลข
ทะเบียน อย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑและระบุสวนประกอบนมโค 100 % บนภาชนะบรรจุทุกกลอง/ถุง  ซ่ึงมี
ไขมันเนยประกอบอยูไมนอยกวาที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)กําหนด 

6.   การสงมอบ 
- นมพาสเจอรไรส  ชนิดถุง รสจืด และนมสดพรอมดื่ม  ยูเอชที ชนิดกลอง รสจืด ตรานม

โรงเรียน  ตองสงมอบกอนวนัหมดอายุที่ระบุไวขางกลองหรือถุงไมนอยกวา  6  เดือน 
          -     การสงมอบนมพาสเจอรไรส ตองขนสงโดยใชรถขนสงที่มีเครื่องทําความเยน็ซึ่งรักษา
อุณหภูมิไดระหวาง 2-5  องศาเซลเซียส ตลอดระยะเวลาการขนสงและผูขายตองจัดใหมีอุปกรณทําความเยน็ซึ่ง
สามารถรักษาอุณหภูมิไดระหวาง 2-5  องศาเซลเซียส ไวที่โรงเรียนโดยตองมีขนาดและจํานวนทีเ่พียงพอกับ
ปริมาณนมที่สงมอบในแตละครั้งตองสงมอบพรอมกับหลอดดูดถึงโรงเรียนหรือจดุทีก่ําหนด ตามงวด หรือ
ระยะเวลาที่ระบุไวตามสัญญา  
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7.  การประกนัคุณภาพ 

- กรณีมีขอสงสัยเกีย่วกับคุณภาพ  หรือสวนประกอบของอาหารเสริม (นม)    หรือภาชนะ 
บรรจุ  หรือมีเหตุอันสมควร ผูซ้ือหรือตัวแทนสามารถสงตัวอยางอาหารเสริม (นม) และภาชนะบรรจุให
สํานักงานสาธารสุขจังหวัดทีเ่กี่ยวของเพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือความถกูตองโดยใหผูขายออกคาใชจายนี ้

- กรมวิทยาศาสตรการแพทยกระทรวงสาธารณสุข หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ เพื่อ 
ตรวจสอบคุณภาพหรือความถูกตอง  โดยใหผูขายออกคาใชจาย 
        -      ผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบคุณภาพนมทีห่ลักเกณฑที่ อย.กําหนด รวมทั้ง
ตองรับผิดชอบความเสียหายซ่ึงจะเกิดขึ้นเนื่องจากอาหารเสริม(นม) รวมทั้งการไมปฏิบัติตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขแหงสัญญา 
 -  หากคูสัญญาจัดสงนมไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือจัดสงนมไมมีคุณภาพหรือผูประกอบการถูกยกเลิก
การรับรองสิทธิจําหนาย ผูซ้ือมีสิทธิยกเลิกสัญญา  
 8.  การประกันความเสียหาย 
 -  กรณีมีนมเสียหาย  เชน นมเสีย  นมบูด  ถุงนมแตก  นมไมครบตามจํานวนที่ส่ังซื้อ ผูขายตองรีบ
ดําเนินการชดใชในวันรุงขึ้น  นับจากวันแจงใหผูขายทราบ 
 
 

                                 (ลงชื่อ)   
                   (นายบุญถ่ิน  ศรีวงษชัย)                           

          นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6/2551 
การซื้อผลิตภัณฑอาหารเสรมิ (นม) นมพาสเจอรไรส    

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
ลงวันที่  22 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2551 

……………………………. 
 องคการบริหารสวนตําบลหวยบง ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา   “องคการบริหารสวนตําบล”   มีความประสงคจะ
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จํานวน 5 โรงเรียน สําหรับนักเรียนกอนประถมศึกษา (อนุบาล 1-2) 
และชั้นประถมศึกษาปที ่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) และศูนยพฒันาเด็กเล็ก  จํานวน  2  แหง  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
ตําบลหวยบง อําเภอเมือง จังหวัดชยัภูมิ   มีรายละเอียด ดงันี้ 
 1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน    376  คน    จํานวน  5 แหง        ตามรายละเอียด  ดงันี ้
  -  นมพาสเจอรไรส ชนิดบรรจุถุงหรือกลอง รสจืด  ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชวงเปดภาคเรียน  80 วนั)  จํานวน  
30,080  ถุง  ราคากลางกําหนดไวถุงละ  5.14  บาท เปนเงนิงบประมาณ  154,611.20 บาท  (หนึ่งแสนหาหมื่นสี่พนั
หกรอยสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค)   ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ลงวันที่   22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
  -   นมสดพรอมดื่ม  ยู เอส ท ี รสจืด  ขนาดบรรจุกลองตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร               
(ชวงปดเทอม   20  วัน)   จํานวน  7,520   กลอง  ราคากลางกําหนดไวกลองละ  6.52  บาท  เปนเงนิงบประมาณ           
49,030.40   บาท  (ส่ีหมื่นเกาพันสามสิบบาทสี่สิบสตางค)  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศลงวันที่  22  พฤษภาคม  
พ.ศ. 2551 
  รวมเปนเงิน      203,641.60.-บาท   (สองแสนสามพันหกรอยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) 
   2.  อาหารเสริม  (นม)   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  100   คน   จํานวน  2  แหง  ตามรายละเอียด  ดงันี ้
 -  นมพาสเจอรไรส ชนิดบรรจุถุงหรือกลอง รสจืด  ขนาด 200 มิลลิลิตร (ชวงเปดภาคเรียน  80 วนั)  จํานวน  
8,000  ถุง  ราคากลางกําหนดไวถุงละ  5.14  บาท เปนเงนิงบประมาณ  41,120.- บาท  (ส่ีหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยยีสิ่บ
บาทถวน)   ตามรายละเอียดแนบทายประกาศ ลงวันที่   22  พฤษภาคม  พ.ศ. 2551 
  -   นมสดพรอมดื่ม  ยู เอส ท ี รสจืด  ขนาดบรรจุกลองตองมีปริมาตรสุทธิไมนอยกวา  200  มิลลิลิตร               
(ชวงปดเทอม   20  วัน)   จํานวน  2,000   กลอง  ราคากลางกําหนดไวกลองละ  6.52  บาท  เปนเงนิงบประมาณ           
13,040.- บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบบาทถวน)  ตามรายละเอียดแนบทายประกาศลงวันที่  22  พฤษภาคม                
พ.ศ. 2551 
  รวมเปนเงิน      54,160.-บาท   (หาหมื่นสี่พันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) 
รวม  2  รายการ   เปนเงินท้ังสิ้น   257,801.60  บาท  (สองแสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยหนึ่งบาทหกสิบสตางค)        
 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

        1.1  รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4  แบบหนังสือค้ําประกัน 
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2.   คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และตองไมเปนผูถูกแจงเวยีน 
ช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยการบริหารราชการทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับองคการบริหารสวนตําบล 
          2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
      ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

     3.1   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนหุนสวนบรษิัทและสําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคา 
เพิ่ม(ถามี)พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบยีนพาณิชยและใบ
ทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
              3.2   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน 
              3.3  ใบรับรอง เปนผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายนมพรอมดืม่ ในโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนที่คณะกรรมการจัดนมโรงเรียนออกหนังสือรับรองให 
              3.4   หนังสือรับรองการจําหนายนมพรอมดื่ม ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่
คณะอนกุรรมการจัดระบบนมโรงเรียนออกหนังสือรับรองสิทธิใหตองมีจํานวนไมนอยกวาที่ผูซ้ือจะซื้อ 

      3.5ใบสําคัญการขึ้นทะเบยีนตํารับอาหารที่คณะกรรมการอาหารและยาออกให 
3.6 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับซองสอบราคา รวม ทั้งรายการและ 

จํานวนตัวอยาง(ถามี) 
  4.  การยื่นซองสอบราคา 
        4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงรายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตกเติม  แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงรายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี)กํากับไวดวยทกุแหง 
       4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่จะเสนอ
จะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ ถาตัวเลขและตวัหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสาํคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซ่ึงเปนคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบยีนและคาใชจายอื่น ๆ จนกระทั่งสง
มอบพัสดุให 
        ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยนืราคาไมนอยกวา  130 วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา โดย
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
 

/ 4.3 ผูเสนอ........ 
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       4.3  ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ  ทุกวันทําการ  (รายละเอยีดตามเอกสาร   แนบทาย
สัญญาซื้อขาย)  นับถัดจากวนัลงนามในสญัญาซื้อขาย 
       4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนไปพรอมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกลาวนี้ องคการ
บริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจทํานิตกิรรมกแทนนติิบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามี
ความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตรวจสอบภายใน 3 วัน 
  4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตวัอยางของพัสดุที่เสนอจํานวน…1 ชุด…(หนวย)  เพื่อใชในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางทีเ่หลือหรือไมใชแลว องคการบริหารสวน
ตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  4.6   กอนยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ใหถ่ีถวนและและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
  4.7   ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6/2551  
โดยยืน่โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล ในวันที่   6   มิถุนายน   2551  ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.  
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสาร อบต. ( ที่วาการอําเภอเมืองชยัภูมิ ช้ัน 2 )  
   เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันที่    6   มิถุนายน  2551   ตั้งแตเวลา  10.30 น.           
เปนตนไป 

    5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
          5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
           5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่หลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมถูกตองตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเหน็วาจะ
เปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบล 
          5.3  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณี ดังตอไปนี ้
 
 

/ (1) ไมปรากฏ.......... 
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                (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
               (2)  ไมกรอกชื่อนิตบิุคคล(บุคคลธรรมดา)  หรือลงรายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                (3)  เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงรายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
            5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิ์ ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกบั
ผูเสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
            5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการเสนอราคาโดยไมพจิารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลหวยบงจะพจิารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุทีเ่ชื่อวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันใน
การเสนอราคา 

6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
6.1  ในกรณีทีผู่ชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ 

นับแตวนัที่ทําขอตกลงซื้อ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจดัทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
          6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการ
สอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาที่ระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบล ภายใน 5 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่
สอบราคาไว ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 
ดังตอไปนี ้
  (1)  เงินสด 
   (2)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบรหิารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทาํการของทางราชการ 
  (3)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 
    (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

/ หลักประ........ 
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    หลักประกนันี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

7.  อัตราคาปรบั 
         คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 ตอวนั  
   8.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 
   ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ ทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ 
ในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา 6 เดอืน นับถัดจากวันที่ผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน
วันรุงขึ้น นับถัดจากวันที่ไดรับแจงชํารุดบกพรอง 
  กรณีมีขอสงสัยเกีย่วกับคุณภาพหรือสวนประกอบของอาหารเสริม(นม)ภาชนะบรรจุหรือมีเหตุ
อันสมควรผูซ้ือหรือตัวแทนสามารถสงตัวอยางอาหารเสริม(นม)และภาชนะบรรจุใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุขหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ   เพื่อตรวจสอบคุณภาพหรือความถูกตองโดยใหผูขาย
ออกคาใชจายทั้งหมด 
  กรณีตรวจสอบแลวคุณภาพนมไมไดมาตรฐานที่กําหนด ผูขายจะตองรับผิดชอบความ เสียหาย
หรือความบกพรองที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยผูซ้ือมีสิทธิ์ที่จะงดจายเงนิทั้งหมดหรือบางสวนหรือเรียกเงินคืนตาม
สัญญาได 
  9.  ขอสงวนสทิธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   9.1  เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อคร้ังนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2551 
   9.2  เมื่อองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อ
ส่ิงของตามสอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวมาจากตางประเทศ และของนัน้ตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี ้
  (1)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวมาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะ 
กรรมการสงเสริมการพาณชยนาวภีายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
  (2)  จัดการใหส่ิงของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสิีทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3)  ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
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   9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 องคการบริหารสวนตําบลจะริบหลักประกนัซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่(ถามี)รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวดัหรือสํานักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 

 
 
    องคการบริหารสวนตําบลหวยบง 
 
              

                       (นางสุนทรี   ศรีวงษชัย) 
              วันที่   22  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


