เอกสารตกลงราคาซื้อเลขที่ 2/2559
ตามโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลสารภี ลงวันที่ 5 กันยายน 2559
-------------------------------------------องค์การบริ ห ารส่ ว นตํ า บสสารภ ซ่่งต่อไปน้รรยกว่า “ผู้ ซื้อ”มความประสงค์จะตกสงราคาจัดซื้ อ
สื่อการรรยนการสอน วัสดุการศ่กษาแสะรครื่องรส่นพัฒนาการรด็กของศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 จํานวน 21 รายการ ราคากสางทั้งสิ้นจํานวน 91,000 บาท (-รก้าหมื่นหน่่งพันบาทถ้วน-) ซ่่งมรายสะรอยด
ดังน้
ที่
รายการ
จานวน
๑ กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม
30
๒ กระดาษส A4 ขนาด 120 แกรม (สรขยว, สม่วง, สชมพู, สฟ้า ,
สรหสือง) สสะ 2 รม
10
๓ กระดาษชารจ์แข็งคสะส (สแดง, สรหสือง, สชมพู, สรขยว, สฟ้า, สม่วง)
สสะ 5 แผ่น
30
๔ กระดาษหสังรูป ขนาด 27x31 นิ้ว ความหนากระดาษ 2.8 มม.
น้ําหนักกระดาษ 1,440 แกรม
20
๕ สติกรกอร์กระดาษชนิดขาวมันขนาด A4 ( ๘๐ แกรม) แพ็ค 50 แผ่น
10
6 สมุดรายงานประจําตัวรด็กปฐมวัย(ศพด. 01)
92
7 สมุดบันท่กพัฒนาการรด็กปฐมวัย (ศพด. 02)
5
8 รครื่องรจาะกระดาษ รจาะกระดาษได้หนาไม่น้อยกว่า 30 แผ่น
( ๘๐ แกรม)
1
9 สวดรย็บกระดาษ ขนาด 24/6
6
10 สวดรย็บกระดาษ ขนาด 24/10
6
๑๑ กาวสารท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์
6
๑๒ กรรไกรขนาด 8.5 นิ้ว
5
๑๓ ดินน้ํามันก้อนใหญ่ไร้สารพิษ
180
๑๔ สโปสรตอร์กส่องใหญ่ (แม่ส 6 ส)
10
๑๕ ฟิวรจอร์บอร์ดขนาด 13๐x245 ซม. (สน้ํารงิน,สชมพู,สฟ้า,สรขยว)
สสะ 4 แผ่น
16
16 สังกะสแผ่นรรยบ รบอร์ 33 ขนาด 3x8 ฟุต (รกรดA)
8
๑๗ หม่กปริ้นรตอร์ รุ่น HP 85 A
2
1๘ หม่กปริ้นรตอร์ รุ่น Fuji xerox p255dw ( ct 201918 )
2
1๙ หนังสือนิทานชุดกุ๋งกิ๋งรท่ยวอารซยน 1 ชุด ม 10 รส่ม ขนาด 9x9 นิ้ว
5
๒๐ บ้านขนมปังหนูน้อย ขนาดไม่น้อยกว่า 110x120x145 ซม.(รกรดA)
1
21 บ้านกระดานสื่นรห็ด ขนาดไม่น้อยกว่า 226x255x160 ซม.(รกรดA)
๑
รวม (-รก้าหมื่นหน่่งพันบาทถ้วน-)

หน่วย
รม

ราคา/หน่วย จานวนเงิน
130
3,900

รม

130

1,300

แผ่น

20

600

แผ่น
แพ็ค
รส่ม
รส่ม

35
150
35
45

700
1,500
3,220
225

อัน
กส่อง
กส่อง
กระปุก
อัน
ก้อน
ชุด

350
15
15
80
85
15
85

350
90
90
480
425
2,700
850

120
300
2,450
2,800
950
25,000
30,000

1,920
2,400
4,900
5,600
4,750
25,000
30,000
91,000

แผ่น
แผ่น
แท่ง
ตสับ
ชุด
ชุด
ชุด

/มาตรฐาน…

-2มาตรฐานความปลอดภัยของเล่นพลาสติก
1. หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากโรงงานผู้ผสิตหรือผู้นํารข้า
2. หนังสือรับรองมาตรฐานความปสอดภัยของรส่น มอก.685-2540 (ประรภท 1-4) ออกโดย
สํ า นั ก งานมาตรฐานผสิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม (ประรทศไทย) จากโรงงานผู้ ผ สิ ต หรื อ ผู้ นํ า รข้ า
พร้อมรายสะรอยดแนบท้ายผสิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประรภท 1 - 4 ได้แก่
1. ประรภทพสาสติกแบบทั่วไป
2. ประรภทพสาสติก แบบของรส่นท่ต้องรับน้ําหนักตัวรด็ก
3. ประรภทพสาสติก แบบของรส่นท่รด็กรข้าไปรส่นภายในได้ แสะมประตู ฝาหรืออุปกรณ์อื่น
4. ประรภทพสาสติก แบบของรส่นท่รด็กรข้าไปรส่นภายในได้ แสะมประตู ฝาหรืออุปกรณ์อื่น
ท่คสายคส่งกันแสะแบบของรส่นท่รับน้ําหนักตัวรด็ก
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารตกลงราคา
1.1 รายสะรอยดคุณสักษณะรฉพาะ
1.2 แบบใบรสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(2) หสักประกันสัญญา
1.5 บทนิยม
(1) ผู้รสนอราคาท่มผสประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างรป็นธรรม
1.6 แบบบัญชรอกสาร
(1) บัญชรอกสารส่วนท่ 1
(2) บัญชรอกสารส่วนท่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1. รป็นบุคคสธรรมดาหรือนิติบุคคสท่มอาชพรับจ้างทร่ สนอราคาจ้างดังกส่าว
2.2 ไม่รป็นผู้ท่ถูกแจ้งรวยนชื่อ รป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะท่ยื่นซองรสนอราคา
2.3 ไม่รป็นผู้ได้รับรอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซ่่งอาจปฏิรสธไม่ยอมข่้นศาสไทย รว้นแต่รัฐบาส
ของผู้รสนอราคาได้มคําสั่งให้สสะสิทธิ์แสะความคุ้มกันรช่นว่านั้น
2.4 ไม่รป็นผู้มผสประโยชน์ร่วมกั นกับผู้รสนอราคารายอื่นท่รข้ารสนอราคาให้แก่ศูนย์พัฒนา
รด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ ณ วันท่รสนอราคาหรือไม่รป็นผู้กระทําการอันรป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างรป็นธรรมในการรสนอราคาน้
2.5 บุคคสหรือนิติบุคคสท่จะรข้ารป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่่งได้ดํารนินการ จัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิรส็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-Gp) ต้องสงทะรบยนในระบบอิรส็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชกสางท่รว็บไซต์ศูนย์ข้อมูสจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้รสนอราคาต้องรสนอรอกสารหสักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบรสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบ
รสนอราคารป็น 2 ส่วน คือ 3.1 ส่วนท่1 อย่างน้อยต้องมรอกสารดังต่อไปน้
/(1) ในกรณ…

-3(1) ในกรณผู้รสนอราคารป็นนิติบุคคส
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสํารนาหนังสือรับรองการจดทะรบยนนิติบุคคสบัญช
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสํารนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสํารนาหนังสือรับรองการจดทะรบยนนิติบุคคส หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอํานาจควบคุมแสะบัญชผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสํารนาถูกต้อง
(2) ในกรณผู้รสนอราคารป็นบุคคสธรรมดาหรือคณะบุคคสท่มิใช่นิติบุคคส ให้ยื่นสํารนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้นั้น สํารนาข้อตกสงท่แสดงถ่งการรข้ารป็นหุ้นส่วน (ถ้าม) สํารนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รป็น
หุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสํารนาถูกต้อง
(3) ในกรณผู้รสนอราคา รป็นผู้รสนอราคาร่วมกันในฐานะรป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสํารนาสัญญาของการรข้า
ร่วมค้า สํารนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า แสะในกรณของผู้รข้าร่วมค้าฝ่ายใดรป็นบุคคสธรรมดาท่มิใช่สัญชาติ
ไทยก็ให้ยื่นสํารนาหนังสือรดินทางหรือผู้รข้าร่วมค้าฝ่ายใดรป็นนิติบุคคส ให้ยื่นรอกสารตามท่ระบุไว้ใน (1)
(4) บัญชรอกสารส่วนท่ 1 ทั้งหมดท่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบรสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนท่ 2 อย่างน้อยต้องมรอกสารดังต่อไปน้
(1) แคตตาส็อคแสะหรือแบบรูปรายการสะรอยดคุณสักษณะรฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซ่่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณท่ผู้รสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคสอื่นสงนามในใบรสนอราคาแทน
(3) บัญชรอกสารส่วนท่ 2 ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบรสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้รสนอราคาต้องยื่นข้อรสนอตามแบบท่กําหนดไว้ในรอกสารรสนอราคาน้ โดยไม่ม
รงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นแสะจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน สงสายมือชื่อของผู้รสนอราคาให้ชัดรจน จํานวนรงินท่
รสนอจะต้ องระบุ ต รงกั น ทั้ง ตั ว รสขแสะตั ว อั ก ษร โดยไม่ม การขู ด สบหรื อแก้ ไข หากม การขูด สบ ตก รติ ม แก้ ไ ข
รปส่ยนแปสงจะต้องสงสายมือชื่อผู้รสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้าม) กํากับไว้ทุกแห่ง
4.2 ผู้รสนอราคาจะต้องรสนอราคารป็นรงินบาทแสะรสนอราคารพยงราคารดยว โดยรสนอ
ราคารวม แสะหรือราคาต่อหน่วย แสะหรือต่อรายการ ตามรงื่อนไขท่ระบุท้ายใบรสนอราคาให้ถูกต้องทั้งน้ ราคารวมท่
รสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวรสขแสะตัวหนังสือถ้าตัวรสขแสะตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือรป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้ง สิ้ น ซ่่ งรวมค่า ภาษ มูส ค่า รพิ่ ม แสะภาษอากรอื่น ค่ าขนส่ ง ค่ าจดทะรบยน แสะค่า ใช้ จ่ายอื่น ๆ ทั้ง ปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ ท่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองในใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยื่นราคา และผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคา จะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้รสนอราคาจะต้องส่งแคตาส็อค แสะหรือแบบรูปรายการสะรอยดคุณสักษณะรฉพาะ
ของพัสดุท่จะซื้อไปพร้อมใบรสนอราคา รพื่อประกอบการพิจารณาแสะหสักฐานดังกส่าวน้ ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ จะย่ดไว้รป็นรอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาส็อคให้พิจารณาหากรป็นสํารนารูปถ่ายจะต้องรป็นสํารนาถูกต้องโดยผู้มอํานาจทํานิติกรรม
แทนนิติกรรรม หรือบุคคสธรรมดาท่รข้า ยื่นซองตกสงราคาหากคณะกรรมการพิจารณาราคามความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาส็อค ผู้รสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาราคาตรวจสอบ
/4.5 ผู้รสนอราคา…

-44.5 ผู้รสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่รสนอ จํานวน………-…………..(หน่วย) รพื่อใช้ใน
การตรวจทดสองแสะประกอบการพิจ ารณา แสะหรือประกอบสัญญา ทั้งน้ ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สั งกัด
องค์การบริหารส่วนตําบสสารภ จะไม่รับผิดชอบความรสยหายใดๆ ท่รกิดข่้นแก่ตัวอย่างดังกส่าว ตัวอย่างท่รหสือหรือไม่
ใช้แส้วศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระองค์การบริหารส่วนตําบสสารภจะคืนให้ผู้รสนอราคา
4.6 ก่ อ นยื่ น ซองตกสงราคา ผู้ ร สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญา รายสะรอ ยดคุ ณ
สักษณะรฉพาะฯสฯให้ถ่ถ้วนแสะรข้าใจรอกสารตกสงราคาทั้งหมดรสยก่อนท่จะตกสงยื่นซองตกสงราคาตามรงื่อนไขใน
รอกสารตกสงราคา
4.7 ผู้เ สนอราคาจะต้องยื่ น ซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อยจ่า หน้า ซองถึ ง
“ประธานคณะกรรมการพิจารณาราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารตกลงราคาซื้อขาย
เลขที่ 2/2559”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุฯ ในวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 12.00 น. ณ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองตกลงราคาแล้วจะไม่รับซองตกลงราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการ
พิจารณาราคาจะเปิดซองพิจารณาราคา ในวันที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลสารภี
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่รป็นรหตุให้มการขยายระยะรวสาการรปิดซองใบรสนอราคา รว้นแต่
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณารห็นว่าการขยายระยะรวสาดังกส่าวจะรป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง แสะในกรณ
ท่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์แสะรห็นว่าการยกรสิกการรปิดซองใบรสนอราคาท่ได้
ดํารนินการไปแส้ว จะรป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอํานาจยกรสิกการรปิดซองใบรสนอ
ราคาดังกส่าว
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการตกสงราคาครั้งน้ ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบส
สารภ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้รสนอราคารายใดมคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหสักฐานการรสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองตกสงราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของหรือผู้รสนอราคารายนั้น รว้นแต่รป็นข้อผิดพสาดหรือผิดหสงรพยงรส็กน้อยหรื อผิดแผกไปจากรงื่อนไขของรอกสาร
ตกสงราคาในส่วนท่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ รฉพาะในกรณท่พิจารณาจะรป็นประโยชน์ต่อ ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภรท่านั้น
5.3 ศู น ย์ พั ฒ นารด็ ก รส็ ก บ้ า นพระ สั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บสสารภ สงวนสิ ท ธิ ไ ม่
พิจารณาราคาของผู้รสนอราคา โดยไม่มการผ่อนผันในกรณดังต่อไปน้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้รสนอราคารายนั้นในบัญชผู้รับรอกสารตกสงราคาหรือในหสักฐานการรับ
รอกสารตกสงราคาขององค์การบริหารส่วนตําบสสารภ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคส (บุคคสธรรมดา) หรือสงสายมือชื่อผู้รสนอราคาอย่างหน่่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบรสนอราคา
(3) รสนอรายสะรอ ยดแตกต่ า งไปจากรงื่ อ นไขท่ กํ า หนดในรอกสารตกสงราคาท่ ร ป็ น
สาระสําคัญ หรือมผสทําให้รกิดความได้รปรยบรสยรปรยบแก่ผู้รสนอราคารายอื่น
(4) ราคาท่รสนอมการขูดสบ ตก รติม แก้ไข รปส่ยนแปสง โดยผู้รสนอราคามิได้สง สายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้าม) กํากับไว้ทุกแห่ง
/4.5 ในการตัดสิน…

-54.5 ในการตัดสินการตกสงราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาราคา หรือ
ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ องค์การบริหารส่วนตําบสสารภมสิทธิให้ผู้รสนอราคาช้แจงข้อรท็จจริง สภาพฐานะ หรือ
ข้อรท็จจริงอื่นใดท่รก่ยวข้องผู้รสนอราคาได้ ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภมสิทธิท่จะ
ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหสักฐานดังกส่าวไม่มความรหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ ทรงไว้ซ่งสิทธิท่ไม่รับ
ราคาต่ําสุ ด หรือราคาหน่่งราคาใด หรือท่รสนอทั้งหมดก็ได้ แสะอาจพิจารณารสือกจ้างในจํานวน หรือ ขนาด หรือ
รฉพาะรายการหน่่งรายการใด หรือ อาจจะยกรสิกการตกสงราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อรสยได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้รพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการรป็นสําคัญ แสะให้ถือว่าการตัดสินของศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบสสารภรป็นรด็ดขาดผู้รสนอราคาจะรรยกร้องค่ารสยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ องค์การบริหาร
ส่วนตําบสสารภจะพิจารณาการยกรสิกตกสงราคา แสะสงโทษผู้รสนอราคารป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะรป็นผู้รสนอราคาท่ได้รับ
การคัดรสือกหรือไม่ก็ตาม หากมรหตุท่รชื่อได้ว่าการรสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต รช่น การรสนอรอกสารรป็นรท็จหรือ
ใช้นิติบุคคสธรรมดาหรือนิติบุคคสอื่นมารสนอราคาแทน รป็นต้น
5.6 ในกรณท่ปรากฏข้อรท็จจริง ภายหสังจากการพิจารณาราคาว่า ผู้รสนอราคาท่มสิทธิได้รับ
การคัดรสือกตามท่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ
4.7 รป็นผู้รสนอราคาท่มผสประโยชน์ร่วมกัน กับผู้รสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศตกสง
ราคา หรือ รป็นผู้รสนอราคาท่กระทําการอันรป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างรป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ศูนย์พัฒนา
รด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ มอํานาจท่จะตัดรายชื่อผู้รสนอราคาท่มสิทธิได้รับการคัดรสือก
ดังกส่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 แสะ องค์การบริหารส่วนตําบสสารภ จะพิจารณาสงโทษผู้ รสนอราคาราย
นั้นรป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณน้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณารห็นว่า การยกรสิกการรปิดซองใบรสนอราคาท่ได้ดํารนินการ
ไปแส้วจะรป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมอํานาจยกรสิกการรปิดซองใบรสนอราคาดังกส่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณผู้ชนะการตกสงราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 7 วันทําการของ
ทางราชการนับตั้งแต่วันท่ข้อตกสงซื้อองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ รห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกสงรป็นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณผู้ชนะการตกสงราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 7 วันทําการ
ของทางราชการหรือศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ องค์การบริหารส่วนตําบสสารภ รห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกสงรป็น
หนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาตามระบุในข้อ ๑.๓ กับศูนย์พัฒนารด็ก
รส็กบ้านพระ องค์การบริหารส่วนตําบสสารภภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ได้รั บแจ้งแสะจะต้องวางหสักประกันสัญญา
รป็นจํานวนรงินรท่ากับร้อยสะห้า ของราคาสิ่งของท่ ตกสงราคาได้ ให้ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ องค์การบริหารส่วน
ตําบสสารภ ย่ดถือไว้คณะทําสัญญาโดยใช้หสักประกันอย่างใดอย่างหน่่งอย่างใดดังต่อไปน้
1. รงินสด
2. รช็คท่ธนาคารรซ็นสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ โดยรป็นรช็ดสงวันท่ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่รกิน 3 วันทําการของทางราชการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประรทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
4. หนังสือค้ําประกันของบริษัทรงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประรทศไทยบริษัทรงินทุน
หรือบริษัทรงินทุนหสักทรัพย์ท่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการรงินทุนรพื่อการพาณิชย์ แสะประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประรทศไทย ซ่่งได้แจ้งชื่อรวยนในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น
ต่างๆ ทราบแส้ว โดยอนุโสมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
5. พันธบัตรรัฐบาสไทย
/หสักประกัน…

-6หสักประกันน้จะคืนให้โดยไม่มดอกรบ้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ผู้ชนะการตกสงราคา
(ผู้ขาย)พ้นจากข้อผูกพันสัญญาซื้อขายแส้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 โดยคิดค่าปรับรป็นรายวันในอัตราร้อยสะ 0.20 ของราคา
สิ่ งของท่ ยั งไม่ได้ รั บ มอบนั บ แต่วัน ถัด จากวัน ครบกํ าหนดตามสั ญญาจนถ่ งวั นท่ผู้ ขายได้นํ าสิ่ ง ของมาส่ งมอบให้ แ ก่
ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภจนถูกต้องครบถ้วน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการตกสงราคา ซ่่งได้ทําข้อตกสงรป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แส้วแต่กรณ จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานท่รกิดข่้นภายในระยะรวสาไม่น้อยกว่า 6 รดือน นับถัดจาก
วัน ท่ศูน ย์พัฒนารด็กรส็ กบ้ านพระ สังกัด องค์การบริหารส่ว นตําบสสารภได้รับมอบพัส ดุโดยผู้ รั บจ้างต้องรบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดังรดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันท่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาอื่นๆ
9.1 รงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งน้ได้มาจาก รงินอุดหนุนรฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนศูนย์
พัฒนารด็กรส็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งวดท่ 4 รดือน……………..2559………….)
9.2 รมื่อศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภ ได้คัดรสือกผู้
รสนอราคารายใดให้รป็นผู้ขายแสะได้ตกสงซื้อสิ่งของตามตกสงราคาซื้อแส้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกส่าวรข้า
มาจากต่างประรทศแสะของนั้นต้องนํารข้ามาโดยทางรรือในรส้นทางท่มรรือไทยรดินอยู่ แสะสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่รัฐมนตรว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้รสนอราคาซ่่งรป็นผู้ขายจะต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งรสริมการพาณิชยนาว ดังน้
(1) แจ้งการสั่ง หรือนําสิ่งของดังกส่าวรข้ามาจากต่างประรทศ ต่อสํานักคณะกรรมการส่งรสริม
การพาณิชยนาวภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ผู้รับจ้างสั่ง หรือ ซื้อของจากต่างประรทศ รว้นแต่รป็นของท่รัฐมนตรว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกรว้นให้บรรทุกโดยรรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของท่ซื้อขายดังกส่าวบรรทุกโดยรรือไทย หรือ รรือท่มสิทธิรช่นรดยวกับรรือ
ไทยจากต่างประรทศมายังประรทศไทย รว้นแต่ จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งรสริมการพาณิชยนาวให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยรรืออื่นท่มิใช่ รรือไทยซ่่งจะต้องได้รับอนุญาตรช่นนั้นก่อนบรรทุกของสงรรืออื่น หรือรป็นของท่
รัฐมนตรว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกรว้นให้บรรทุกโดยรรืออื่น
(3) ในกรณท่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการการ
พาณิชยนาว
9.3 ผู้รสนอราคาซ่่ง ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภได้
คัดรสือกแส้วไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกสงภายในรวสาท่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ
องค์การบริหารส่วนตําบสสารภอาจพิจารณารรยกร้องให้ชดใช้ความรสยหายอื่น (ถ้าม) รวมทั้งจะพิจารณาให้รป็นผู้ทิ้ง
งานตามระรบยบของทางราชการ
9.4 ศูนย์พัฒนารด็กรส็กบ้านพระ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบสสารภสงวนสิทธิท่จะแก้ไข
รพิ่มรติมรงื่อนไข หรือ ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้รป็นไปตามความรห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ้าม)
องค์การบริหารส่วนตําบสสารภ
โชฒณา พงษ์สุวรรณ
(นางสาวโชฒณา พงษ์สุวรรณ)
หัวหน้าหน่วยงานคสัง
5 กันยายน 2559

