
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลักชาง 
เรื่อง สอบราคาซื้ออาหารเสรมิ (นม)  โรงเรียน 

ภาคเรียนท่ี  1/2552  ประจําปงบประมาณ  2552  
……………………………………. 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลหลักชาง  มีความประสงคจะสอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)     
ใหกับโรงเรียน  ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลหลักชางและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ภาคเรียนที่  1/2552  
ประจําปงบประมาณ 2552  ตามรายการดังนี้ 
      -  นมพาสเจอรไรส   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ  200 มล.  จํานวน    80,556   ถุง      (ราคากลาง  ถุงละ  6.26.-บาท) 
 รวมเปนเงินท้ังสิ้น    504,280.56.-บาท  (หาแสนสี่พันสองรอยแปดสิบบาทหาสิบหกสตางค) 
 ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองเปนผูที่มีอาชีพขายสิ่งของตามที่สอบราคาซื้อดังกลาว  และตองเปนผูที่มีรายช่ือ
ประกอบการ  และสิทธิจําหนายนมพรอมดื่มโครงการอาหารเสริม  (นม)  โรงเรียน  จากคณะกรรมการนโยบาย
และพัฒนาการปศุสัตวแหงชาติ  และตองไมเปนผูที่ถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หนวยบริหารราชการสวนทองถ่ิน  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552  ระหวางเวลา 10.00 –11.00 น. 
ณ ที่วาการอาํเภอชางกลาง (หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือซ้ือขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ ณ ที่วาการอําเภอชางกลาง) และกําหนดเปดซองสอบราคาในวนัท่ี 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2552  ตั้งแต
เวลา 13.00 น. เปนตนไป ณ ที่วาการอําเภอชางกลาง (หองศูนยรวมขอมูลขาวสารการจดัซื้อหรือซ้ือของ       
องคการบริหารสวนตําบลระดับอําเภอ  ณ  ที่วาการอําเภอชางกลาง) 
 

  ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา ไดที่สวนการคลังองคการบริหารสวนตําบลหลักชาง 
ระหวางวันท่ี     27    เดือน  เมษายน  พ.ศ.2552   -  วันท่ี   13 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2552   ในวันและเวลา
ราชการ 
 

   ประกาศ  ณ  วนัที่  27  เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2552 
 
 
             (ลงชื่อ)……………………………………. 

(นายวิบูลย  ชาญสวัสดิ์) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหลักชาง 

 
 



 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2552  
เรื่อง  สอบราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน 
ภาคเรียนที่  1/2552  ประจําปงบประมาณ  2552 

ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลักชาง  ลงวันที่   27 เมษายน  2552 
...................................................... 

องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง  ตอไปนี้เรียกวา  “องคการบริหารสวนตําบล”    
มีความประสงคจะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ตามรายการ  ดังนี.้- 

      -  นมพาสเจอรไรส   ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ  200 มล.  จํานวน    80,556   ถุง      (ราคากลาง  ถุงละ  6.26.-บาท) 
   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่
จะ    ใชงานได ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ  ขอกําหนด  
ดังตอไปนี้ 

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 ……………-……………. 

 2.   คุณสมบัตขิองผูเสนอราคา 
                   2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และมีช่ือในรายชื่อผูประกอบการผลิตนม
พรอมดื่ม  ที่ผานการรับรองจากบัญชีรายช่ือผูประกอบการแปรรูปนม  ที่มีสิทธิจําหนายนมพรอมดื่มในโครงการ
อาหารเสริม (นม)  โรงเรียน  จากคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาปศุสัตวแหงชาติ  ตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ        
ผูทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับองคการบริหารสวนตําบล 

 2.2  ผูเสนอราคาตอง  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่ง ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ 
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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                  3.3  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและจํานวนตัวอยาง  
(ถามี) 

 
4.  การยื่นซองสอบราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการ  ขูด  ลบ  หรือแกไข หากมีการขูดลบ   ตก   เติม   แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไวดวยทุกแหง 
                   4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนีร้าคารวมที่
เสนอจะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสั้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ราคาที่เสนอ   จะตองเสนอกาํหนดยืนราคาไมนอยกวา    120   วัน นับแตวันเปดซอง
สอบราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว   และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
                 4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการสงมอบพัสดุภายในวันลงนามในสัญญาซื้อ/ ขาย 

           4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก  และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
อาหารเสริม  (นม) ดังกลาว  ไปพรอมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี ้ องคการ
บริหารสวนตําบลจะยึดไวเปนหลักฐานของทางราชการ 
 สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารปูถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา  หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามี
ความประสงคจะขอดูตนฉบบัแคตตาล็อก  ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตรวจสอบ  ภายใน  1  วัน 

                                  4.5   กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญาแบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี 
ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

      4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซอง   ถึงประธานคณะกรรม 
การเปดซองสอบราคา โดยระบุที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  3/ 2552” โดยยื่น
โดยตรงตอองคการบริหารสวนตําบล  ในวันท่ี     14     เดือนพฤษภาคม    พ.ศ. 2552  ระหวางเวลา  10.00 น.ถึง 
11.00 น.   ณ  ท่ีวาการอําเภอชางกลาง (ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อหรือซ้ือ อําเภอ)  
เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
เปดซองสอบราคาในวันท่ี   14      เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2552   ตั้งแตเวลา  13.00  น. เปนตนไป 
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 ณ  ศูนยรวมขาวสารการซื้อหรือการจางขององคการบริหารสวนตําบล  อําเภอชางกลาง  และในวันเปดซอง
สอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองอยูรวมการเปดซอง  เพื่อที่ทางคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไดตอรอง
ราคา 

                          5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะพจิารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา  

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการเปดซองสอบ     
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอย หรือที่      
ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอองคการบริหารสวนตําบลเทานั้น 

    5.3 องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผันใน 
กรณีดังตอไปนี้ 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชผูีรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ      
เอกสารสอบราคาขององคการบริหารสวนตําบล 

(2) ไมกรอกชื่อนติิบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง 
ใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ 
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมอื 
ช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ 
องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกบัผู
เสนอราคาได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความ    
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5 องคการบริหารสวนตําบลทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ 
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินขององคการบริหารสวนตาํบลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย 
ใด ๆ  มิไดรวมทั้งองคการบริหารสวนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผู 
  ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดาํเนินงานตามสญัญาได   
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา     หรือองคการบริหารสวนตําบลจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาซื้อใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่
รับฟงได องคการบริหารสวนตําบลมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

          6.   การทําสัญญาซื้อ 
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในขอ1.3 กับองคการบริหารสวนตําบล

ภายใน    4  วัน    และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ  รอยละหา     ของราคาคาซื้อที่สอบ
ราคาได ใหองคการบริหารสวนตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

            6.1  เงินสด 
            6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบลโดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือกอน 
หนานัน้ ไมเกนิ 3 วันทําการของทางราชการ 
           6.3 หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4  
           6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           6.5 หนงัสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย 

และประกอบธุรกิจค้ําประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชือ่บริษัทเงินทนุที่ธนาคารแหง  
ประเทศไทยไดแจงเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลวโดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืค้ําประกันของ  
ธนาคารตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด  (การใชหลักประกันตามขอนี้ใชเฉพาะสัญญาซื้อกอสรางที่มี
วงเงินไมเกิน 10 ลานบาท) 

 หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นบัถัดจากวนัทีผู่ชนะการสอบราคา (ผูรับซื้อ) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อแลว 
                      7 .  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซื้อจะกําหนดในอัตรารอยละ  0.20   ของคาซื้อตามสัญญาตอวัน 
 
       8.   ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ 
8.1  เงินคาซื้อสําหรับงานซื้อคร้ังนี้  ไดมาจากเงินอุดหนุนทั่วไปของปงบประมาณ  พ.ศ. 2548 

8.2 เมื่อองคการบริหารสวนตําบล ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับซื้อและไดตกลงซื้อตามสอบ
ราคาซื้อแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานซื้อดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนาํเขา
มาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดนิอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับซื้อจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี ้
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(1)         แจงการสัง่หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ   ตอสํานักงานคณะกรรมการสง 
เสริมการพาณชิยนาวภีายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับซื้อส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่        

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย     หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 
ตางประเทศมายังประเทศไทย      เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย

นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มใิชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)    ผูรับซื้อจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง 
เสริมการพาณชิยนาว ี
          9.3  ผูเสนอราคาซึ่งองคการบริหารสวนตําบลไดคดัเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6   องคการบริหารสวนตําบลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย 
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

         9.4    องคการบริหารสวนตําบลสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรอืขอกาํหนดในแบบสัญญา 
ใหเปนไปตามความเหน็ของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

       9.5     องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง  สามารถจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียน   
ไดไมเกินวงเงินงบประมาณ   504,280.56.-บาท  (หาแสนสี่พันสองรอยแปดสิบบาทหาสิบหกสตางค) 
                     9.6     กําหนดการสงมอบวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2552 ดังนี ้
          -     นมพาสเจอรไรส  ชนิดจืด  ขนาดบรรจุ  200 มล.  จํานวน        959   ถุง เปนประจําทุกวัน วันละ  959     
ถุง  ตั้งแตวันที ่   18    พฤษภาคม   2552  ถึงวันที่  15  กนัยายน   2552  รวม  84   วันทําการ  

นมพรอมดื่มทีจ่ะจดัซื้อจะตองมีเครื่องหมายรับรองขางถุงจากคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)จาก
กระทรวงสาธารณสุข 

9.7  เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรฐัมนตรี  เมื่อวนัที่  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2542      นมพรอมดืม่ที่จะ
จัดซื้อจะตองผลิตจากน้ํานมดิบจากเกษตรกรในประเทศไทย  และจากผูผลิตที่ไดรับการตรวจสอบและออก
ใบรบัรองจากคณะกรรมการนโยบายและพฒันาการปศุสัตวแหงชาติ  กรมปศุสัตว 

 
 
                     

  องคการบริหารสวนตําบลหลักชาง 
                                                                                                    วันที่  27  เดือนเมษายน   พ.ศ. 2552 

 
 


