
  
 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 
เร่ือง   สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําภาคเรียนท่ี  2/2552 

……………………………..……….. 
                           ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน  ปดภาคเรียนประจําภาคเรียนที่  2/2552   นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  
(ชนิดกลอง)  จํานวน  16,620  กลอง  ราคากลองละ  7.55  บาท  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  125,481.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น
หาพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน)  รายละเอียดและการจัดสงดังนี้ 

1. นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดกลอง) 
 1.1  โรงเรียนบานชลประทานผาแตก     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  187  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน    97  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   8,520   กลอง 
      1.2  โรงเรยีนบานสันทราย     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  45  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน  12  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   1,710   กลอง 
      1.3  โรงเรยีนบานลวงเหนอื     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน   69  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน   36  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   3,150   กลอง 
       1.4  โรงเรยีนบานปาสักงาม     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  16  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน    7  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   690   กลอง 
2.  อาหารเสริม  (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  ศูนย  รายละเอยีดการจัดสงดังนี้ 
     2.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขางน้ํา   จํานวน  24  คน  เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   720 กลอง    
     2.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันทราย  จํานวน 11 คน  เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   330 กลอง 
     2.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดใหม จํานวน  13  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน 390 กลอง 
     2.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลวงเหนอื จํานวน  22  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน  660 กลอง 
     2.5  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาสักงาม จํานวน 15  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน  450 กลอง 
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  รวมนม ยู  เอช ที รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี   จํานวน   16,620  กลอง ราคากลาง 
กลองละ  7.55  บาท  เปนเงิน  125,481.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 

      ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาวและตองไมเปนผูถูกแจง
เวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
และตองเปนผูมีรายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายในโครงการอาหารเสริม (นม)   

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ตั้งแตวันที่  9   เดอืน  มีนาคม  พ.ศ.2553    ถึงวันที่  23  เดือน  มีนาคม  
พ.ศ.2553  ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื  หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับกอนวนัเปดซองสอบราคาก็ได  ในกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่เทศบาลฯ  ลงรับ
จากไปรษณียเปนการรับซอง  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา  เลขที่  2/2553”  มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  หมู  2  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม  50220  
หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่  24  เดอืน มีนาคม  พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวม
ขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด ( ท่ีวาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2) เมื่อพน
กําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  กําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่  24  เดือนมีนาคม  
พ.ศ.2553  ต้ังแตเวลา  10.30  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยจัดซ้ือจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด 

เงินคาจัดซื้อสําหรับงานสอบราคาซื้อครั้งนี้   ตั้งจายจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  
งบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.2553   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลฯ  ไดรับอนุมัติจัดสรร
งบประมาณแลวเทานั้น  

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดท่ีกองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  
หมู  2  ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  ตั้งแตวันที่   9   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2553   ถึงวันที่  23
เดือนมีนาคม พ.ศ.2553   หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนั้นดวย  หรอื
สอบถามรายละเอียดไดท่ีหมายเลขโทรศัพท  (053) 866077, 865901  ในวันและเวลาราชการ  หรอื  เวปไซดของ
เทศบาลตําบลลวงเหนอื  www.loungnuae.com 

  

ประกาศ   ณ   วันที่   8   เดือน มีนาคม  พ.ศ.  2553 
 
 

    (ลงช่ือ) 
(นายดวงแกว    สะอาดลวน) 
นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนอื  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่   2/2553 
โครงการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ประจําภาคเรียนท่ี  2/2552 

ตามประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ลงวันท่ี   8   เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2553 
…………………………….……….. 

                           ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ปดภาคเรียนประจําภาคเรียนที่  2/2552   นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  
ซีซี  (ชนิดกลอง)  จํานวน  16,620  กลอง  ราคากลองละ  7.55  กลอง   เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น  125,481.-  บาท  (หนึ่งแสนสอง

หมื่นหาพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) รายละเอียดและการจัดสงดังนี ้
นม ยู เอช ที  รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี  (ชนิดกลอง) 
1.  อาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  จํานวน  4  โรงเรียน  
     1.1  โรงเรียนบานชลประทานผาแตก     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  187  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน    97  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   8,520   กลอง 
      1.2  โรงเรยีนบานสันทราย     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  45  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน  12  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   1,710   กลอง 
      1.3  โรงเรยีนบานลวงเหนอื     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน   69  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน   36  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   3,150   กลอง 
       1.4  โรงเรยีนบานปาสักงาม     แบงเปน 
 -  ระดับอนุบาล – ป.4 จํานวนนักเรียน  16  คน 
 -  ป.5 – ป.6  จํานวนนักเรียน    7  คน 

เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   690   กลอง 
2.  อาหารเสริม  (นม)  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน  4  ศูนย  รายละเอยีดการจัดสงดังนี้ 
     2.1  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขางน้ํา   จํานวน  24  คน  เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   720 กลอง    
     2.2  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันทราย  จํานวน 11 คน  เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน   330 กลอง 
     2.3  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานตลาดใหม จํานวน  13  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน 390 กลอง 
     2.4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลวงเหนอื จํานวน  22  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน  660 กลอง 
     2.5  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานปาสักงาม จํานวน 15  คน เปนระยะเวลา  30  วัน  จํานวน  450 กลอง 

  รวมนม ยู  เอช ที รสจืด  ตรานมโรงเรียน  ขนาดบรรจุ  200  ซีซี   จํานวน   16,620  กลอง ราคากลาง 
กลองละ  7.55  บาท  เปนเงิน  125,481.-  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันสี่รอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 
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            ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพที่
จะใชงานไดทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
1.5 …………………………………………….. 

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผู

ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หรือหนวยการบรหิารราชการสวนทองถิ่น  หรอืหามติดตอหรือหามเขาเสนอ
ราคากับเทศบาลตําบล 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต      รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                        2.3   ผูเสนอราคาตองเปนผูประกอบการที่รายช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูประกอบการที่มีสิทธิ
จําหนายในโครงการอาหารเสริม (นม)  ภาคเรียนที่  2/2552   ตามบัญชีรายช่ือผูประกอบการที่มีสิทธิจําหนายใน
โครงการอาหารเสริม (นม)  ของกรมปศุสัตว 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
3.1 สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

(ถามี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถกูตอง 
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา  รวมท้ังรายการและจํานวน

ตัวอยาง   (ถามี) 

4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงิน
ท่ีเสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม  แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมอืช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรอืราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิด 
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ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษมีูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอื่น ๆ ท้ังปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให 

ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  30  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ (นมกลองสงมอบครั้งเดยีว)  นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  
ไปพรอมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้  เทศบาลตําบลจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผู
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล    หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อค  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ  
ภายใน     -    วัน 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน     -    (หนวย)  เพื่อใชใน 
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้  เทศบาลตําบลจะไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว  เทศบาลตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

       4.6 กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะ 
เฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 

       4.7  ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคา   ตั้งแตวันที่  9   เดือนมีนาคม  พ.ศ.2553    ถึง 
วันที่  23  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2553 ในวันและเวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื  หรือจะ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวันเปดซองสอบราคาก็ได  ในกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวัน
และเวลาที่เทศบาลฯ  ลงรับจากไปรษณียเปนการรับซอง  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคา  เลขที่  3/2552”  มายังสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  หมู  2  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม  50220  หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่  24  เดือน มนีาคม  พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 
10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซือ้หรอืการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด ( ท่ีวาการอําเภอดอยสะเก็ด หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2)   เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  ท้ังนี้  ใหแนบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ  และจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   และคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาใน  วันที่  24  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2553   ต้ังแตเวลา   10.30  น.   เปนตนไป ณ ศูนย
การซื้อหรือการจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด  

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

                                     5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ   2  หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานั้น 
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5.3  เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา   หรือในหลักฐานการรบั

เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 
(2) ไมกรอกชื่อนิตบุิคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรอืลงลายมอืช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด

หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
(3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ

พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรอื

เทศบาลตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 

5.5 เทศบาลตําบลทรงไวซึ่งสิทธท่ีิจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรอือาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสดุแตจะพิจารณา  ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสนิของเทศบาลตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังองคการบริหาร
สวนตําบลจะพิจารณา    ยกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา  การ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

  6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
         6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5  วันทําการของ
ทางราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  เทศบาลตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
         6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5  วันทําการ
ของทางราชการ  หรือเทศบาลตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  6.1  ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3  กับเทศบาลตําบลภายใน   5  วันนับถัดจากวนัที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาได  ใหเทศบาลตําบล
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ทําสัญญาหรือกอนหนานัน้  

ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
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  7.  อัตราคาปรับ 
       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ  0.20  ตอวัน 

8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนงัสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 

1.3 แลวแตกรณี  จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายระยะเวลาไมนอยกวา  -           
เดือน   -   ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  5  วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                        9.1   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินรายไดและเงินอุดหนุนทั่วไป  ประจําป  

พ.ศ.  2553  แลวเทานั้น 
                                       9.2   เมื่อเทศบาลตําบลไดคัดเลือกผู   เสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตามราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู   และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 

(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีดภายใน 7 วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมสีิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือืน่ที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออืน่  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ 

(3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1)   หรือ  (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ
การพาณิชยนาว ี
                                           9.3  ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ  6  เทศบาลตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)  รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                                          9.4  เทศบาลตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี) 
 
 

เทศบาลตําบลลวงเหนอื 
 
 

วันที่    8   เดือน  มีนาคม    พ.ศ.  2553 
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