
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 1 เครื่อง 
...................................................................................  

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  มีความประสงค์สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร  ระบบดิจิตอล 
(ขาว-ด า-สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ความเร็วที่ก าหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ ากว่า เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น เป็น
ระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ-ขยายได้ จ านวน 1 เครื่อง (ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์  พ.ศ.2557) ราคากลาง 
130,000 บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถว้น) 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1.  เป็นนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวีย นชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือห น่วยการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ้ง อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราค ากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้ 

ก าหนดการยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 โดย    
ในวันที่  28 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ให้ยื่นซอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
อ าเภอท่าลี่  จังหวัดเลย  ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวัน เวลา ราชการและ ในวันที่  15 เมษายน 2558 ให้
ยื่น ณ ห้องศูนย์รวมข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอท่าลี่ชั้น ๒) 
ระหว่างเวลา ๐8.00 – ๑6.30 น. และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้ อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5๐๐ .- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน ) ได้ที่งานพัสดุ      
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 14 
พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-4288-9509   ในวันและเวลาราชการ และทางเว็บไซด์
www.gprocurement.go.th  

ประกาศ   ณ  วันที่ 28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
   

 
 

     (ลงชื่อ)      
          (นายชวการ  จ ารูญศิริ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558 
สอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 

ลงวันท่ี 28 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2558 
......................................................... 

      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “องค์การบริหารส่วนต าบล ”  มีความประสงค์ที่
จะสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ด า-สี) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที ความเร็วที่ก าหนดเป็นความเร็ว
ในการถ่ายไม่ต่ ากว่า เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ- ขยายได้ จ านวน 1 เครื่อง                
(ตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์ พ.ศ.2557) ราคากลาง 130,000 บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)  

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันที  และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
              1.1รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
              1.2 แบบใบเสนอราคา 
              1.3แบบสัญญาซื้อขาย 
              1.4แบบหนังสือค้ าประกัน 
   2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
           2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้
ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
           2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ้งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   2.3   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคากับองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ 
   2.4 ผู้เสนอราคาจะ ต้องมีเอกสารจดทะเบียนการค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์วิทยุโทรคมนาคมและ
ได้รับอนุญาตจากกรมไปรษณีย์เพ่ือให้ค้าวิทยุคมนาคม (ต้องน าส าเนาพร้อมตัวจริงมาแสดงในวันยื่นซอง) 
            2.5  เครื่องที่น ามาเสนอราคาต้องผลิตจากโรงงานมาตรฐานในการผลิตและได้รับรองมาตรฐาน 
ISO 9001-9002 โดยมีเอกสารยืนยันในวันยื่นซองสอบราคา (ส าเนาบริษัทตราประทับจริงและถ่ายเอกสารรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 
   2.6  เครื่องที่น ามาเสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวัน
เสนอราคาจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า (ต้องน าส าเนาพร้อมตัวจริงมาแสดงในวันยื่นซอง) 
   2.7  ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตหรือผู้น าเข้าโดยมีเอกสาร
แสดงในวันยื่นซองสอบราคา (ส าเนาพร้อมตัวจริง)  

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

          3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(ถ้ามี) พร้อมกับรับรองส าเนาถูกต้องส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และ
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

/2 หนังสือมอบอ านาจ 
 



-2- 
 

          3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามก ฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
          3.3บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจ านวน
ตัวอย่าง (ถ้ามี)  

4. การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข

ใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขู ดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา ( ถ้ามี ) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
           4.2   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้าย ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆท้ังปวงจนกระทั้งส่ งมอบ
พัสดุราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในก าหนดยืน
ราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอราคาไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
            4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
             4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะของ เครื่อง
ถ่ายเอกสารไปพร้อมกับใบเสนอราคา  เพ่ือประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
            ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดย
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้ค ณะกรรมการเปิด ซองสอบราคาตรวจสอบ  
ภายใน 3 วัน 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุ ที่เสนอราคาจ านวน ....... ..(หน่วย )เพ่ือใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่า ว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผู้
เสนอราคา 

4.6  ก่อนยืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  1/2558” โดย
ยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งแต่วันที่  28 เมษายน 2558 ถึง 14 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลา
ราชการ  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ หรือยื่นซองสอบราคา ณ สถานที่กลาง  (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การซื้อหรือการจ้างฯ) ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าลี่  ชั้น 2 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ  
             เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และ
คณะกรรมการเปิดซองส อบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
ณ สถานที่กลาง (ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างฯ) ณ ที่ว่าการอ าเภอท่าลี่ ชั้น 2 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
           5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาด้วยราคารวม 
            5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการสอบเปิดซองราคาจะไม่
รับพิจารณา 

/3ราคาของผู้ 



-3- 
 

ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากข้อ
เงื่อนไขของเอกสารประกอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
           5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
           (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
               (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น  สาระส าคัญ หรือมีผล
ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี ) ก ากับไว้ 
           5.4 ในการตัดสินสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การ
บริหารส่วนต าบล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะห รือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
องค์บริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
           5.5  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาเสนอ ราคราทั้งหมดก็ได้ หรืออาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ
และถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่า 
การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6. การท าสัญญาซื้อขาย 
        6.1 ในกรณีที่ผู้ ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 15 วัน ท าการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการสัญญา
ตามแบบท าสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 15 วัน ท าการ
ของทางราชหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
          (1) เงินสด  
      (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้ แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
      (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4 
      (4) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภา ยใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  

7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาซื้อขายต่อวัน 
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8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
           ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบระบุในข้อ  1.3 
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1 ปี  นับถัด
จากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับการ
แจ้งความช ารุดบกพร่อง 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
          9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้  และองค์กา รบริหารส่วนต าบล             
หนองผือ จะเรียกผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกมาท าสัญญาต่อเม่ือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ  ได้รับเงินรายได้
แล้วเท่านั้น 
          9.2  เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้ผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราค าซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
        (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
        (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการพณิชยนาวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ื นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ้งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นไห้บรรทุกโดยเรืออ่ืน    

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม   (1)   หรือ (2)    ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  ว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
       9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 
 
 
 

นางบุษราคัม วงค์จันทร์สุข 
                 ผู้อ านวยการกองคลัง 

       องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ 
   วันที่  28 เดือน  เมษายน พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสอบราคาเครื่องถ่ายเอกสาร 

------------------------------------------------------------ ------------------------ 
เครื่องถ่ายเอกสาร 

-  ระบบดิจิตอล  (ขาว – ด า  สี) 
-  ความเร็ว   20   แผ่นต่อนาที  

  
รายละเอียดเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล ชนิด  ขาว – ด า  สี 

               1.  ความเร็วที่ก าหนดเป็นความเร็วในการถ่ายไม่ต่ ากว่า 
               2.  เป็นระบบมัลติฟังส์ชั่น 
               3.  เป็นระบบกระดาษธรรมดา  ชนิดหมึกผง  ย่อ –  ขยาย 
 


