
   
 

                         

    

                                               ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
                เร่ือง  สอบราคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับการเลอืกตั้ง   ตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 

………………………………….. 

                    ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานนา  มีความประสงคจะดําเนินการสอบราคาซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับการ
เลือกตั้ง   ตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ราคากลางต้ังไว ๒๒๘,๔๔๒.-  บาท (เงินสองแสนสองหม่ืนแปดพันส่ี
รอยส่ีสิบสองบาทถวน) รายละเอียดดังน้ี 

-  หนังสือคูมือประชาชน ๒,๐๐๐ ชุด 
-  แผนพับประชาสัมพันธ ๑,๒๐๐ ชุด 
-  หนังสือคูมือเจาพนักงานปฎิบตัิหนาท่ี     ๔๕  ชดุ 
-  หีบบตัรเลือกตั้ง(แบบเหล็ก)    ๒๘  ชุด 
-  คูหาเลือกตัง้(แบบเหล็ก)    ๗๐  ชุด 
-  วัสดปุระจําหนวยเลือกตัง้(ตามเอกสารแนบทาย)    ๑๔  ชุด 

               ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
                ๑.  ผูเสนอราคาจะตองมีอาชีพขายพัสดุดังกลาว  และมีหลักฐานการเปนตัวแทน  ผูแทน  ผูแทนจําหนาย  

ผูประกอบการ   
 ๒.  ไมเปนผูท่ีถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยการบริการราชการสวน

ทองถิ่น  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
                      ๓.  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมครอง  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวาน้ัน 
                     ๔.  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตาํบลบานนา  
ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา 
- ยื่นซองสอบราคาโดยตรง  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ

อําเภอ  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  (หองทองถิ่นอําเภอปะเหลียน)  ในวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน  ๒๕๕๕  ตั้งแตเวลา  
๑๐.๓๐  น.  –  ๑๑.๐๐  น. 

กําหนดเปดซองสอบราคา 
- ในวันท่ี ๒๖ เดือน กันยายน  ๒๕๕๕  ตั้งแต  ๑๑.๐๐  น.  เปนตนไป  ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือ

จัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  (หองทองถิ่นอําเภอปะเหลียน) 
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  
- ไดท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานนา  สวนการคลัง  ระหวางวันท่ี ๑๑ เดือน กันยายน  ๒๕๕๕  ถึง

วันท่ี  ๒๕ เดือน กันยายน  ๒๕๕๕  ตั้งแตเวลา  ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต  www.bannatrang.go.th  
หรือดูรายละเอียดไดท่ี   www.gprocurement.go.th เเละสามารถสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  ๐-๗๕๒-๖๘๐๒๕ ตอ 
๑๗,๑๘ ในวันและเวลาราชการ       

จึงขอประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

                                                   ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๑  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

      
                                (นายสนิท  เพียรมิตร) 
                       ปลดัองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

                            ปฏบิัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 



เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๑๑/๒๕๕๕ 
                                จัดซ้ือวัสดสุํานักงานสาํหรับการเลือกตั้ง   ตาํบลบานนา อําเภอปะเหลยีน จังหวัดตรัง 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตาํบลบานนา  ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน  ๒๕๕๕ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานนา  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “องคการบริหารสวน
ตําบล” มีความประสงคจะสอบราคาจัดซ้ือวัสดุสํานักงานสําหรับการเลือกตั้ง   ตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
รายละเอียดดังน้ี 

 
-  หนังสือคูมือประชาชน ๒,๐๐๐ ชุด 
-  แผนพับประชาสัมพันธ ๑,๒๐๐ ชุด 
-  หนังสือคูมือเจาพนักงานปฎิบตัิหนาท่ี     ๔๕  ชดุ 
-  หีบบตัรเลือกตั้ง(แบบเหล็ก)    ๒๘  ชุด 
-  คูหาเลือกตัง้(แบบเหล็ก)    ๗๐  ชุด 
-  วัสดปุระจําหนวยเลือกตัง้(ตามเอกสารแนบทาย)    ๑๔  ชุด 

 

 ราคากลางในการจัดซ้ือเปนจํานวนเงิน  ๒๒๘,๔๔๒.-  บาท (เงินสองแสนสองหม่ืนแปดพันส่ีรอยส่ีสิบสองบาท
ถวน) ซ่ึงพัสดุน้ีตองเปนของแท ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ  อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที  และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาซ้ือฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
  ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย 
  ๑.๔  แคตตาล็อก 
 ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  ๒.๑  ผูเสนอราคาตองมีหลักฐานเปนตัวแทน  ผูแทน  ผูแทนจําหนาย  ผูประกอบการ  หรือผูผลิตรถยนตมา
แสดงดวย  และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  เปนหนวยงานกลางการบริหารสวนทองถิ่น  
หรือหามติดตอหรือหามเขาเสนอกับองคการบริหารสวนตําบล 
  ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
  ๒.๓  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบลบานนา  
ณ  วันประกาศสอบราคาหรือไมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 
 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา  ดังน้ี 
  ๓.๑  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)  พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
 สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชยและใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถา
มี)  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๓.๒  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน 
  ๓.๓  บัญชีรายการเอกสารท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา  รวมท้ังรายการและจํานวนตัวอยาง (ถามี) 
  ๓.๔  แคตตาล็อก 
 
 
 
 
 

/๔. การย่ืน... 



- ๒ - 
               ๔.  การย่ืนซองสอบราคา 
 

  ๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี    โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  ท้ังสิ้น  
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันกับตัวเลข
และตัวอักษร โดยไมมีการขุดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
พรอมท้ังประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกคร้ัง 
  ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือ
ราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ัง
ตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษแีละภาษี
อากรอ่ืน  คาขนสง  คาจดทะเบียน  และคาใชจายอ่ืนๆ  ท้ังปวง จนกระท่ังมอบพัสดุให 
  ราคาท่ีเสนอ  จะตองเสนอกําหนดยื่นราคาไมนอยกวา ๓๐  วัน  นับแตวันเปดซองราคา  โดยภายในกําหนด
ยื่นราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบท่ีตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 
  ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน  ๗ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
  ๔.๔  ผูเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอยางของรถยนต
บรรทุก (ดีเซล)  ไปพรอมกับใบเสนอราคา  เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะยึดไวเปน
เอกสารของทางราชการ 
  สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมีอํานาจทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาท่ีเขาเสนอราคา  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน  ๑  วัน 
  ๔.๕  ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จํานวน....-..... (หนวย)  เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ท้ังน้ี  องคการบริหารสวนตําบลจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  ท่ีเกิดขึ้นแก
ตัวอยางดังกลาว  ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว  องคการบริหารสวนตําบลจะคืนใหแกผูเสนอราคา 
  ๔.๖  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา  รายละเอียด  คุณภาพเฉพาะ ฯลฯ  ใหถี่ถวน  
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ 
  ๔.๗  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีปดผลึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคาโดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี ๑๑/๒๕๕๕ เอกสารสอบราคาซ้ือวัสดุ
สํานักงานสําหรับการเลือกต้ัง   ตําบลบานนา อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง   โดยตรงยื่น ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซ้ือจัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  (หองทองถิ่นอําเภอปะเหลียน)  ในวันท่ี  ๒๖  กันยายน 
๒๕๕๕ เวลา  ๑๐.๐๐น .- ๑๑.๐๐น. 
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะเปดซองสอบราคาในวันท่ี  ๒๖  กันยายน ๒๕๕๕  ตั้งแตเวลา  ๑๑.๐๐น.เปนตนไป ณ  ศูนยรวมขอมูลขาวสารจัดซ้ือจัด
จางขององคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  อําเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง  (หองทองถิ่นอําเภอปะเหลียน) 
 ๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
         ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม(ราคารวม/ราคาตอ
หนวย)   
  ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๓  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ  ๔  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  ๕  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  เวนแตเปนผูผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา
ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลน้ัน 
  ๕.๓  องคการบริหารสวนตําบล  สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององคการบริหารสวนตําบล 
  (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใดหรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา  

/(๓). เสนอราย... 
 



- ๓ – 
        (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนไวในเอกสารสอบราคาเปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให 

เกิดความไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (๔)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชือ่พรอมประทับตรา 
(ถามี) กํากับไว 
  ๕.๔  ในการตัดสินใจในการสอบราคาในการทําสัญญา  คณะกรรมการสอบราคาหรือองคการบริหารสวนตาํบล
มีสิทธิใหผูเสนอใหผูเสนอราคาชี้แจง  สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได  องคการบริหารสวนตําบล
มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  ๕.๕  องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาซ้ือในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไมพิจาณาจัดซ้ือเลยก็ไดสดุแตจะพิจารณา  ท้ังน้ี  เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาเปนการตัดสินของ
องคการบริหารสวนตําบลเปนเด็ดขาด   ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได  รวมท้ังองคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวา  การเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริตหรือการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๓  วัน  ทําการของทางราชการ  
นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ  องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาแบบสัญญาดังระบุในขอ 
๑๒ 
  ๖.๒  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๗  วันทําการของทางราชการหรือ
องคการบริหารสวนตําบล  เห็นวาสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  ๑๒  ผูชนะสอบราคาจะตองทําสัญญาซ้ือขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑๒ กับองคการบริหารสวนตําบลภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง (หมายเหตุ : ผูชนะการ
สอบราคาตองลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕) และจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอย
ละหาของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาไดใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปน้ี 
  (๑)  เงินสด 
  (๒)  เช็คธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล  โดยเปนเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน  
๓ วันทําการของทางราชการ 
  (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน 
  (๔)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)  พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
 ๗.  อัตราคาปรับ 

   คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายใหคิดในอัตรารอยละ  ๐.๐๑ – ๐.๑๐   ตอวัน 

    ๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓  แลวแต
กรณี จะตองรับปะกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายภายในระยะเวลาไมนอยกวา  -  ป   -   เดือน  นับถัดจากวันท่ี
ผูรับมอบ  โดยผูขายจะตองรับจัดการซอมแซมแกไขใหการใชการไดดังเดิม  ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง 
 ๙.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
  ๙.๑  เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดมาจาก งบประมาณเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลบานนา  
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕  ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๗ วัน ทําการทางราชการ 
นับแตวันทําขอตกลงซ้ือ องคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณาทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในขอ ๑.๓  ก็ได (หมายเหตุ : ผูชนะการสอบราคาตองลงนามสัญญาภายในวันที่ ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๕) 
 
 
 
                                                                                                               /๙.๒. เม่ือองค... 



- ๔ – 
 
  ๙.๒  เม่ือองคการบริหารสวนตําบลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายไดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซ้ือสั่งของตาม
สอบราคาซ้ืออยูแลว  และผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือ  
หรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู
เสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฎิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังน้ี 
  (๑)  แจงการสั่ง  หรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
พาณิชยนาวี  ภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือหรืออ่ืนใด 
  (๒)  จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของน้ัน
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)  ผูขายจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี 
 ๙.๓  ผูเสนอราคาซ่ึงองคการบริหารสวนตําบล  ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนด  องคการบริหารสวนตําบลพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย (ถามี)  รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๙.๔  องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาไปตามความเห็น
ของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 
 

                           องคการบริหารสวนตําบลบานนา 
            
 
                                                         วันท่ี  ๑๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศจัดซ้ือวัสดุประจําหนวยเลือกต้ัง 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวนหนวย 
1. ธงชาติ 1 ชุด 
2. นาฬิกาพรอมถาน 1 ชุด 
3. ตลับชาด 2 ชุด 
4. หมึกเติมตลับชาด 1 ชุด 
5. ปากกาเคมี  2 หัว 1 ชุด 
6. ปากกาเคมีหัวเดียว 1 ชุด 
7. เทปใสขนาด 2 นิ้ว 1 ชุด 
8. ปากกาลูกลื่นสีน้ําเงิน 10 ชุด 
9. ไมบรรทัด 4 ชุด 

10. คัดเตอร 1 ชุด 
11. ลวดเสียบกระดาษ 1 ชุด 
12. เหล็กแหลมเจาะกระดาษ 1 ชุด 
13. เหล็กเสียบสลิป 1 ชุด 
14. กระดาษกาวยน 2 ชุด 
15. แนวกั้นแนวเขตเลือกต้ัง 1 ชุด 
16. เชือกขาวแดง 1 ชุด 
17. เชือกฟาง 1 ชุด 
18. กาวน้ํา 1 ชุด 
19. ยางหนังสต๊ิก 1 ชุด 
20. ถุงพลาสติกใส 10 ชุด 
21. ถุงพลาสติกใส ใสหีบ 2 ชุด 
22. ถุงพลาสติกหูห้ิว 3 ชุด 
23. ปายช่ือ 10 ชุด 
24. สายรัดหีบบัตร 10 ชุด 
25. ท่ีเย็บกระดาษพรอมลวด 1 ชุด 
26. สมุดจดลําดับ 2 ชุด 
27. กระดาษทิชชู 1 ชุด 
28. หมุดติกกระดาน 1 ชุด 
29. ปากกาเมจิขีดคะแนน 4 ชุด 
30. ชุดปายกระดาษบอกตําแหนง 15 ปาย 1 ชุด 
31. ตะกราพรอมสต๊ิกเกอร 6 ชุด 

 
 
 
 
 
 



 


