
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
เร่ือง  สอบราคาซ้ือส่ือการเรียนการสอน  เคร่ืองเลนเด็ก  และอุปกรณการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  มีความประสงคจะสอบราคาซ้ือส่ือการเรียนการสอน 
เครื่องเลนเด็ก  และอุปกรณการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ตามแผนงานสงเสริมและพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เพ่ือใชในการพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาชาติ  
สอดคลองกับนโยบายในการพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  จํานวน  48  รายการ   (1  สัญญา)  ราคากลางเปนเงิน  
จํานวน  1,000,000.-  บาท  (-หนึ่งลานบาทถวน-)  รายละเอียดตามเอกสารแนบทายเอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขท่ี   
2/2554   ลงวันท่ี   7    กันยายน   2554  
ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ  และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. เปนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ท่ีมีอาชีพขายส่ิงของท่ีสอบราคาซ้ือดังกลาว 
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือของหนวยงาน 

บริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนช่ือแลว  
 3.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

4.  ไมเปนผูท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล 
โนนสมบูรณ  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี ้

5. ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนายชวงจากผูผลิต   โดยมีหนังสือแตงตั้งเปนลาย 
ลักษณอักษรมาแสดงตอคณะกรรมการในวันเสนอราคาดวย 

6  เอกสารท่ีตองนํามายื่นในวันซ้ือเอกสาร   
 (1)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 (2)  สําเนาทะเบียนบาน  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (3)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อ่ืนมารับ/ซ้ือเอกสารแทน 

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันท่ี    7-21  กันยายน  2554  ระหวางเวลา   08.30-16.30  น.   
ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล   อําเภอบานแฮด    
  

/และกําหนด... 
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และกําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันท่ี   22  กันยายน  2554   ตั้งแต เวลา  09.00-10.00  น.   เปนตนไป 
 ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ   2,000.-  บาท   ไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลโนน
สมบูรณ   222   หมูท่ี   1   ตําบลโนนสมบูรณ   อําเภอบานแฮด   จังหวัดขอนแกน  ระหวางวันท่ี   7  กันยายน  2554  
ถึง  วันที่  20  กันยายน  2554   หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  (043)  267036  ในวันและเวลาราชการ 
 
 
 

           ประกาศ   ณ  วันท่ี   7   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2554 
 
 
 

      
             (นายวิรัตน       ชาวศร)ี 
                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่      2/2554 
การซ้ือส่ือการเรียนการสอน  เคร่ืองเลนเด็ก  และอุปกรณการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ลงวันที ่  7  กันยายน  2554 
------------------------------- 

 องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “ องคการบริหารสวนตําบล” มีความประสงค
จะสอบราคาซ้ือการเรียนการสอน  เครื่องเลนเด็ก  และอุปกรณการพัฒนาเด็กปฐมวัย  จํานวน  48  รายการ (ตาม
รายการรายละเอียดแนบทาย)  (1  สัญญา)   ราคากลางเปนเงิน  จํานวน  1,000,000.-  บาท  (-หนึ่งลานบาทถวน-) 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันท่ี 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  
ดังตอไปนี ้
        1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5  บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนท่ี  1 
(2) บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 

        2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือผูท้ิงงานของ 

ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับ
องคการบริหารสวนตําบล 

2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

2.3 ผูเสนอราคาตองเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนจําหนายชวงจากผูผลิต   โดยมีหนังสือแตงตั้ง 
เปนลายลักษณอักษรมาแสดงตอคณะกรรมการในวันเสนอราคาดวย 
        3.หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี ้
   3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัทและสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

/สําหรับ... 
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      สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียน 
ภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
   3.2 หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
   3.3  บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคา  หรือใบแจงปริมาณงาน  ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ  คาแรงงาน  ภาษีปะเภทตางๆ  รวมท้ังกําไรไวดวย 

   3.4  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา รวมท้ังรายการและจํานวนตัวอยาง  
 (ถามี) 
               3.5 ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 
        4.การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 
ท้ังส้ิน  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอ 
ตองระบุตรงกับท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข หากมีการขูดลบ  ตก เติม  แกไข
เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ 
หรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิด
ราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  และภาษีอากรอ่ืน  คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆท้ังปวงจน
กระท้ังสงมอบพัสดุให 

       ราคาท่ี เสนอ จะตองเสนอราคากําหนดยืนราคาไมนอยกวา   90  วัน  นับตั้งแตวันเปดซองสอบ 
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน…30….วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ซ้ือขาย   

   4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ของพัสดไุป
พรอมใบเสนอราคา  เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลาวนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อค ท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแคตาล็อค ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 
.......3...........วัน 
    4.5  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน …..............-..............(หนวย)    เพ่ือใชใน 

/การ.. 
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การตรวจสอบทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้  องคการบริหารสวนตําบล จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแกตัวอยางดงักลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว  องคการบริหารสวน
ตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
   4.6  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขที่   2/2554”   

โดยยื่นโดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ  ตั้งแตวันท่ี  7-21  กันยายน  2554   ระหวางเวลา   
08.30-16.30 น. ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซ้ือหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  อําเภอบานแฮด   ใน
วันและเวลาราชการ  
 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซอง 
สอบราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  22  กันยายน  2554  ตั้งแตเวลา   09.00-10.00  น. เปนตนไป 
 5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวย  ราคารวม 
 5.2    หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตาม ขอ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการ
บริหารสวนตําบลเทานั้น 
           5.3  องคการบริหารสวนตําบล สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
      (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนด  ในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผล 
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
      (4)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถามี)  กํากับไว 
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือองคการ
บริหารสวนตําบล มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได  องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

/5.5องคการ... 
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5.5  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ 
ท้ังหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน  หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตพิจารณา  ท้ังนี้  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือ 
วาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆมิไดรวมท้ังองคการ
บริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงานหากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา  
การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 6.  การทําสัญญาซ้ือขาย     

6.1  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน   5   วัน  ทําการของ 
ทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงช้ือ  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาดังระบุในขอ  1.3  ก็ได 

6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน  5  วันทําการของ 
ทางราชการ หรือองคการบริหารสวนตําบลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงขอ  6.1  ผูชนะการสอบราคาจะตองทํา
สัญญาช้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ 1.3  กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน   7  วัน  นับจากวันท่ีไดรับแจง
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหาร
สวนตําบลยืดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
             ( 1 )  เงินสด 

( 2 )  เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้น  
ไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
 ( 3 )  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  
 ( 4 )  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  ( ผูขาย ) พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาช้ือขาย 
 7.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามสัญญาช้ือขาย  ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20   ตอวัน  แตไมต่ํากวาวันละ  100.-  บาท   
(หนึ่งรอยบาทถวน) 
 8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

ผูชนะการสอบราคาไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาช้ือขายตามแบบดังระบุในขอ  1.3  
แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……-…….
เดือน………-……..ป   นับจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบโดยผูขายตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน……-…… …วัน  นับจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
   9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการช้ือครั้งนี้ไดมาจากการจัดสรรงบประมาณเงินสนับสนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
คาส่ือการเรียนการสอน  เครื่องเลนเด็ก  และอุปกรณการพัฒนาเด็กปฐมวัยประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 

/ของกรม... 
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ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   เปนเงิน  จํานวน  1,000,000.-  บาท  (-หนึ่งลานบาทถวน-)  

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือไดรับอนุมัติคาพัสดุจากงบประมาณกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินแลวเทานั้น 

9.2 เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูนําขายและไดตกลงซ้ือส่ิงของตาม 
สอบราคาซ้ือแลว  ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามาโดย 
ทางเรือโดยเสนทางทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี ้

( 1 ) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน   7  วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
             ( 2 )จัดการใหส่ิงของช้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย  จาก
ตางประเทศมายังไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกส่ิงของ 
นั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนการบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรอืเปนของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 ( 3 )  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม  ( 1 )  หรือ  ( 2  )  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ 
พาณิชยนาว ี

9.3 ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  6  องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี ) 
รวมท้ังพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของราชการ 
 9.4  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด  ( ถามี ) 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโนนสมบูรณ 
 
 
 

 (นางวิไล  อุดม) 
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสด ุ

 
วันท่ี  7   เดือน    กันยายน  พ.ศ.  2554 

 
 

 



 
รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขที ่  2  /2554  ลงวันที ่  7  กันยายน  2554 

 
 

ที่ รายการ จํานวน หนวย 
1 ปคนิคบารบีคิว 8 ชุด 
2 กลองชมพู 8 ชุด 
3 รานขายของชํา 4 ชุด 
4 เครื่องดูดฝุน 8 ชุด 
5 เฮลิคอปเตอรจิ๋ว 2 ชุด 
6 บอบอล ขนาด 2.40x2.40 ม.สูง 40 ซม. บุดวยพรมยางหลากสี พรอมลูกบอล

พลาสติก 8 ซม. ชนิดไมแตก 3,000  ลูก 
2 ชุด 

7 ฟารมจําลอง Barny 4 ชุด 
8 รถมาลาย 4 ชุด 
9 รถดับเพลิงคุณหนู 4 ชุด 

10 รถบรรทุกคุณหนู 4 ชุด 
11 สไลเดอรพรอมชิงชาและแปนบาส 2 ชุด 
12 รถชอปปง 8 ชุด 
13 รถเข็นทําความสะอาดพรอมอุปกรณ 4 ชุด 
14 โตะบอลไม  4 ชุด 
15 ตัวตอต้ังโตะ 2 ชุด 
16 บานตะวันใหม 4 ชุด 
17 สไลเดอรหมีนอยพรอมแปนบาส 2 ชุด 
18 มาเข็นโยกเยกกระโดด 4 ชุด 
19 ชุดตัวตอเลโกบล็อกเหล่ียมและโคง 6 ชุด 
20 ชุดพืชผักจําลอง 2 ชุด 
21 อาหารจําลองชุดท่ี 1 2 ชุด 
22 อาหารจําลองชุดท่ี 2 2 ชุด 
23 กระดานวาดรูปมีขาตั้ง 2 ชุด 
24 เกาอ้ีโยก สีชมพู 2 ชุด 
25 ตัวตอดอกไมชุดท่ี 1 4 ชุด 
26 ตัวตอดอกไมชุดท่ี 2 4 ชุด 
27 โยกเยกรูปสัตว 4 ชุด 
28 ไมกระดกรูปยีราฟ 4 ชุด 
29 คัดไทย ก-ฮ พรอมฝกระบายสี 160 ชุด 
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ที่ รายการ จํานวน หนวย 
30 กระดานล่ืนและชิงชาเดี่ยวแสนสนุก 2 ชุด 
31 กะบะรถทราย 4 ชุด 
32 กระดานวาดรูปหมีนอย 2 ชุด 
33 โตะทํางานชาง 2 ชุด 
34 หวงลอดสัตวน้ํา 2 ชุด 
35 อางลางจานคุณหน ู 2 ชุด 
36 เครื่องซักผาคุณหน ู 4 ชุด 
37 รถเข็นลูกเตา ABC 2 ชุด 
38 รถโรงเรียนเฮฮา 2 ชุด 
39 รถตั้งแคมป 2 ชุด 
40 โตะสองประสงคพรอมอุปกรณ 2 ชุด 
41 โตะศิลปะ 2 ชุด 
42 ปลาโยกพาเพลิน 4 ชุด 
43 หองครัวแสนสุข 2 ชุด 
44 โรงงานชางไม 2 ชุด 
45 บานพรอมสไลเดอรพรอมแปนบาส 2 ชุด 
46 ชิงชาเพ่ือนรักแบบคูนั่งได 2 คน 2 ชุด 
47 มาโยกคลาสสิค 4 ชุด 
48 เครื่องสําอางสีหวาน 8 ชุด 
26 ตัวตอดอกไมชุดท่ี 2 4 ชุด 
27 โยกเยกรูปสัตว 4 ชุด 
28 ไมกระดกรูปยีราฟ 4 ชุด 
 รวม  48  รายการ   

 
 
 
 
 
             (นางวิไล  อุดม) 
         หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


