
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
เรื่อง  สอบราคาซ้ือปายไวนิลปดประกาศประชาสัมพันธการเลือกตั้ง สส. ในตําบลอัยเยอรเวง 

ตามเอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขที่  ๑๐/๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
********************************* 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อปายไวนิลประชาสัมพันธ
การเลือกต้ัง สส. ในตําบลอัยเยอรเวง  เพื่อใชปดประกาศและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง
จํานวน  ๘๐  ปาย  ในวงเงิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  (-เงินสองแสนบาทถวน-) 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 
  ๑.  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
  ๒.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนช่ือแลว 
  ๓.  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรฐับาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่ง  ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  ๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งน้ี 

  โดยมีกําหนดการและรายละเอียดดังน้ี  

  กําหนดย่ืนซองสอบราคา  ในระหวางวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  -  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ งานพัสดุ
สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  และกําหนดย่ืนซองสอบราคาในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  
ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ  ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของอบต.ระดับอําเภอ อําเภอเบตง  

    กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่   ๓   มิถุนายน   ๒๕๕๔   ต้ังแตเวลา ๑๓.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น.            
ณ  ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของอบต.ระดับอําเภอ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 

  ผูสนใจสามารถติดตอขอรับเอกสารสอบราคาโดยไมเสียคาใชจายไดที่ งานพัสดุสวนการคลัง  องคการ
บริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  ระหวางวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  -  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามรายละเอียดไดที่เบอรโทรศัพท  ๐-๗๓๒๘-๕๑๑๑   
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
 
 
     (นายแวมะยูโซะ   ตุสาตู) 
    นายกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 

 



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี  ๑๐/๒๕๕๔ 
การซื้อปายไวนิลประชาสัมพันธการเลือกต้ัง สส. ในตําบลอัยเยอรเวง   

เพ่ือใชปดประกาศและประชาสัมพันธเพ่ือรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธิ์เลือกต้ัง   
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ลงวันท่ี  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

........................................................................ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อปายไวนิลประชาสัมพันธ
การเลือกต้ัง สส. ในตําบลอัยเยอรเวง  เพื่อใชปดประกาศและประชาสัมพันธเพื่อรณรงคใหประชาชนไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง  
จํานวน  ๘๐  ปาย  ซึ่งพัสดุน้ีจะตองเปนของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที  และมี
คุณลักษณะเฉาพะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  ๑.๑ แบบใบเสนอราคา 
  ๑.๒ บัญชีเอกสาร 
  ๑.๓ ประมาณการ 

 ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  ๒.๑  เปนผูมีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลาว 
  ๒.๒  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแจงเวียนช่ือแลว 
  ๒.๓  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่ง  ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
  ๒.๔  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวง  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาครั้งน้ี 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา
เปน ๒ สวน  ดังน้ี 
  ๓.๑  สวนท่ี ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด  ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ  พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
  (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประชาชนของผูน้ัน  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประชาชนของผูเขาเปนหุนสวน  
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓)  กรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย  ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสอืเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
  (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบภาษีมูลคาเพิ่ม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๕)  บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา   



-๒- 
 สวนท่ี ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
  (๑)  รายการประมาณการ 
  (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 ๔.  การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น  
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินที่เสนอตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการ ขูด ลบ หรือ แกไข หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  
จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
 ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งน้ี  ราคารวมทีเ่สนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลข  และตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ  โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระทั่ง
สงมอบพัสดุให  ณ  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ตําบลอัยเยอรเวง  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย   
 ๔.๔  กอนย่ืนซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึง ประธานกรรมการเปด
ซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ ๑๐/๒๕๕๔  โดยย่ืนตอ
เจาหนาที่ผูรับซองสอบราคา ในระหวางวันที่ ๑๙  พฤษภาคม  -  ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐ น.  ณ  สวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ในวันและเวลาราชการ  ทั้งน้ีไมรับย่ืนซองทาง
ไปรษณีย  และกําหนดรับซองสอบราคาในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ณ  ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัด
จางของอบต.ระดับอําเภอ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา 
  เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  โดยองคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวง  จะยึดเวลาตามนาฬิกาสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไม  และประกาศรายช่ือผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอน  การเปดซองใบเสนอราคา  
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน  หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและคณะกรรมการฯ  เช่ือวามีการกระทําอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯจะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผู
เสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงจะ
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ  ศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของอบต.ระดับอําเภอ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  
ในวันที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔  ต้ังแตเวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

  



-๓- 

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  ๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  จะพิจารณาตัดสนิดวยราคารวม 
  ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมตีามขอ ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวน
ตามขอ ๔ หรือย่ืนซองสอบราคาแลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคา 
ของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแต เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนองคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวงเทาน้ัน 
  ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี  ดังตอไปน้ี 
  (๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง   
  (๒)  ไมกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา 
  (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ  หรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
  (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา  (ถาม)ี  กํากับไว 
  ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบหรือองคการ
บริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับ
ผูเสนอราคาได  มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 
  ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่า  หรือราคาหน่ึงราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรือ
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี  เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆมิได  รวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต  เชน  กรเสนอราคาอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 
  ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  องคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวงมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือ  และ
องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิ้งงาน 

  ๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
  ๖.๑  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๗  วันของทาง
ราชการ  นับแตวันที่ทําขอตกลงเปนหนังสือ  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาก็ได 
 



 
-๔- 

  ๖.๒  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๗ วันของทางราชการ  
หรือองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ผูชนะการสอบราคาจะตองทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ 
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ  ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหองคการบริหารสวน
ตําบลอัยเยอรเวงยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เงินสด 
  (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนาน้ัน  ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
  (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
  (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือเงินทุน  หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือคํ้าประกันดัง ๑.๔ 
  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  
(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

  อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายใหคิดอัตรารอยละ  ๐.๑๐  ตอวัน 

 ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายแลวแตกรณี  จะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๑  ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับ
มอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง 

 ๙.  การจายเงินลวงหนา 
  ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕  ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย  
แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
หรือหนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินหลักทรัพย  
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจกรรมเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันใหแก
องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงกอนการรับชําระเงินลวงหนา 

 ๑๐.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ   
  ๑๐.๑   องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูขายและไดตกลง
ซื้อขายสิ่งของตามสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 



 
-๕- 

  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
  (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิ  เชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต เชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
  (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 
 ๑๐.๒  ผูเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๖ องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวงที่จะเรียกรองใหผูเสนอราคาชดใชคาเสียหายที่เกิดจาก
การดังกลาวรวมทั้งคาเสียหายอื่น ๆ (ถาม)ี  และจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  โดยผูเสนอ
ราคาไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ๑๐.๓  องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงือ่นไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 
        
       องคการบริหารสวนตําบลอัยเยอรเวง 
         ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
   
   


