
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
เรื่อง   สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  จ านวน  372  รายการ 

********************* 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการ 
ศึกษา  รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะตามเอกสารแนบท้าย  โดยแยกตามรายการดังนี้   

  1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 (บ้านบางมัน)    จ านวน  221  รายการ  
  2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 (ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 67)   จ านวน   67  รายการ  
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 (บ้านบางกล้วยนอก)   จ านวน   42  รายการ 
  4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มัสยิดมีนันยันนะห์    จ านวน   42  รายการ   

  ราคากลาง ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  เป็นเงิน  311,100.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน            
หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

  พัสดุที่เสนอราคาต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคา  

  โดยมีเงื่อนไขและข้อก าหนดในการยื่นซองสอบราคา  ดังต่อไปนี้  

  1.  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  
   2.  ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  1/2557  
              3.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
              4.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น   
              5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามาเสนอราคา ให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคา ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

   ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557  ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา       
08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ  ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  และในวันที่             
6 สิงหาคม 2557  ให้ยื่น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ           
ชั้น 2  เวลา  09.30 – 10.30  น.   และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  7  สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา                
10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ ชั้น 2 
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 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  300.-  บาท  ได้ที ่ ส่วนการคลัง  องค์การบริหาร        
ส่วนต าบลนาคา ระหว่างวันที่  23  กรกฎาคม  2557  ถึงวันที่ 5  สิงหาคม  2557  หรือสอบถามทางโทรศัพท์       
หมายเลข 077 - 874049 ต่อ 105  ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซด์   www.naka.go.th, 
www.gprocurement.go.th 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  18   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2557 

                                           
(นายดนร่อม่าเฟด  นาคา) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่  1/2557 

http://www.naka.go.th/


จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  จ านวน   372  รายการ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา   ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2557            . 

********************************** 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาคา” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา จ านวน  372  รายการ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันที และมีคุณลักษณะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วย

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
                  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3.   หลักฐานการเสนอราคา 
                  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 
                  3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้า
มี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาทะเบียนจดพาณิชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                  3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน          
                  3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจ านวน
ตัวอย่าง (ถ้ามี) 
   3.4  ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 

2/4.การยื่นซอง... 
-2- 



 4.  การยื่นซองสอบราคา         
                 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มเีงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตกเตมิ  แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท   และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม  หรือราคาตอ่หน่วย หรือ ต่อรายการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษี มูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
                   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  30 วัน  นับถัด   
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย  
                   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อม  
กับใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารทาง
ราชการ 
                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน 7 วัน  
                   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง    ประธาน         
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า    “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่     .    
1/2557 ”  โดยยื่นตรงกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาคา  ในวันที่   23  กรกฎาคม  2557 – 5 สิงหาคม 2557   
ระหว่างเวลา  08.30 - 16.30  น.  และในวันที่ 6 สิงหาคม 2557  ให้ยื่น ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ 
การจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ)  ชั้น  2  เวลา  09.30 – 10.30 น.     
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  7  สิงหาคม  2557  ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป          

            5.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม 
                  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ี   
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 
                  5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 
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                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ     
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
                    (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                     (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์                                                                                                                                                                 
การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง     สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้  องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง                                                                                                           
                 5.5  องค์การบริหารส่วนต าบล  ทรงไว้สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา   
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจเลือก ซ้ือในจ านวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการ 
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด    ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล จะพิจารณายกเลิกการ สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  
หากมีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา              

            6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
                 6.1 ในกรณี ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ ของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได       
                 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของ
ทางราชการหรือองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลัดประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได้ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                     (1)  เงินสด 
                     (2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการ ของทางราชการ 
                     (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบฉบับหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4  
                     (4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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 7.  อัตราค่าปรับ 
      ค่าปรับตามสัญญาซื้อขายจะก าหนดในอัตราร้อยละ   0.20  ต่อวัน  

           8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
          ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ  ในข้อ 1.3 แล้ว  
แต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปีนับถัดจาก
วันที่ “องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา”  ได้รับมอบของ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดัง 
เดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง หากผู้รับจ้างไม่ด าเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อย
“องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา” มีสิทธิที่จะหักเงินประกันสัญญาเพ่ือว่าจ้างให้ผู้อื่นด าเนินการแทนได้   

            9.  ข้อสงวนสิทธิในการการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                9.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2557   การลงนาม
ในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติ   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2557   
                 9.2  เมื่อ “องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา”  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขายและได้ตกลง
ซ้ือตามเอกสารสอบราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ซ้ือจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมน ตรี 
ว่าการคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง 
เสริมการพานิชนาวี ดังนี้                                                                                                                                                     
                       (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     ต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพานิชยนาวีภายใน   7   วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได  
                       (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่าง 

    ประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก  
    สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย         ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่  
    รัฐมนตรีเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                           (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ 
    ส่งเสริมการพานิชยนาวี 

                  9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบล   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุใน ข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                  9.4  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

                                             

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาคา 
                   วันที่   18   เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2557               .  

  
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 
 

             
 


