
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 
……………………….. 

   ด้วยองค์การบริหารต าบลโอโล   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 
และขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน     งบประมาณราคากลาง 787,000 บาท    รายละเอียดตามเอกสาร  
สอบราคาซื้อ เลขท่ี  01/ 2560      
  

ผู้มีสิทธิเสนอราคา   
  1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคาอ่ืน ๆที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้    
  4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็น
คู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
        
  6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา     ในวันที ่ 28  มิถุนายน  2560   ถึงวันที่  13 กรกฎาคม  2560     
โดยในวันที่  28  มิถุนายน  2560   ถึง 12 กรกฎาคม  2560   ให้ยื่นซองเสนอราคาที่องค์การบริหารส่วนต าบล
โอโล   อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.   ส าหรับใน  13 กรกฎาคม  2560     
ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ       อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ    
ในวันและเวลาราชการ 

/ก าหนด.... 
 
 
 

 



-2- 
 
 

ก าหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่    14   กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.   
เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ ภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ 

ผู้สนใจติดต่อขอรับ / เอกสารสอบราคาในราคา     -    บาท  รับเอกสารได้ที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่   28  มิถุนายน  2560    ถึงวันที่  13 กรกฎาคม  2560     หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (044) – 056-433   หรือ  www.gprorement.go.th   ในวันและเวลา
ราชการ 
   

    ประกาศ     ณ     วันที่  28  มิถุนายน  2560 
 

            
  
   (นายสุภาพ  ระวิพันธ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ .    01    . /2560 
เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน 

                ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   ลงวันที่  27  มิถุนายน  2560 
....................................................... 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า        “องค์การบริหารส่วนต าบล”                   
มีความประสงค์จะสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถยนต์ส่วนกลาง จ านวน 1 คัน       งบประมาณ
ราคากลาง 787,000 บาท     รายละเอียด ดังนี้ 

1) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400  ซีซีหรือ  
ก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110  กิโลวัตต์ 

2) แบบดับเบิ้ลแคป 
3) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
4) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ  4  ประตู 
5) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
6) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 

  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
1.5 บทนิยาม 

(1)ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2)การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

  2.1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว 
  2.2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
  2.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันผู้เสนอราคาอ่ืน ๆที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโล ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเ ป็น
ธรรมในการสอบราคาครั้งนี้    
  2.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า
เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
         
  2.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้  
3.1 ผู้ประกอบการที่เป็นหุ้นส่วนบริษัทต้องมีส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้น 

ส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  3.3บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการและจ านวนตัวอย่าง  (ถ้า
มี) 

4.การยื่นซองสอบราคา 
          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อน 

ไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อขอผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตาม (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
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4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอ 
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ   โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้ 
  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า       30    วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา  โดย
ภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน....15........วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย           

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค     และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของ  ครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง  จ านวน 1 คัน    ไปพร้อมใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการ
พิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโอโลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน..........-
.........วัน   

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน......-.............(หน่วย)  เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด  ๆ  ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผู้เสนอ
ราคา 

4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา                         
เลขที่....1....../2560”    โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งแต่วันที่ในวันที่  28  มิถุนายน  2560   ถึง
วันที่  13 กรกฎาคม  2560    โดยในวันที่  28  มิถุนายน  2560   ถึง 12 กรกฎาคม  2560      ให้ยื่นซองเสนอ
ราคาที่องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.   ส าหรับ
ในวันที่  13 กรกฎาคม  2560     ก าหนดยื่นซองเสนอราคา ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับ       
อ าเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ    ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30  น.   
 
 
 
 
 
 
 
 

/-4-…. 
 



-4- 
 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  14 กรกฎาคม  2560  ตั้งแต่เวลา  08.30 น. เป็นต้นไป 
           5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้    องค์การบริหารส่วนต าบลโอโลจะต้องพิจารณาตัดสินด้วย   ราคารวม  
(ราคารวม / ราคาต่อรายการ / ราคาต่อหน่วย) 

5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วยตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม ข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือท่ีผิดพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้   เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ
บริหารส่วนต าบลโอโลเท่านั้น 

5.3  องค์การบริหารส่วนต าบลโอโลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น   ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลัก 
ฐานการรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบลโอโล       

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง 
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระ 
ส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี )  ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่ 
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนต าบลโอโลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลัก 
ฐานดังกล่าวไม่มีความเหมะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา 
ใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลโอโลเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได้    รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลโอโลพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า  การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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          6.  การท าสัญญาซื้อขาย 

6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ   นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลโอโลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลง  เป็นหนังสือแทนการ
ท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ  1.3  ก็ได้ 

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการ 
ของทางราชการ  หรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล    เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ       6.1 ผู้
ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3  กับองค์การบริหารส่วนต าบล โอโลภายใน    
3    วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่
สอบราคาได้    ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลโอโลยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อน

หน้านั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
3.หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ1.4 
(1) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15   วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวันของวงเงิน 

8.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน 

ข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ 
น้อยกว่า     1  ปี    นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยภายในก าหนดเวลาดังกล่าว  หากสิ่งของเกิดความช ารุดหรือขัดข้อง
อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  ผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม   ภายใน 7 วัน  นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่องจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

9.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
  9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงิน งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2560  และองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล จะช าระราคาให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์  และโอน
ทะเบียนให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลโอโลแล้วเท่านั้น     
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ   องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล มีงบประมาณพียงพอแล้ว
เท่านั้น  
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9.2 เมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และ 
ได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าส่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ 
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนดผู้เสนอราคาซื้อเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้        
   (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว   เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี          

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา  หรือข้อ 
ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ  6  องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล  อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน 
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด  ( ถ้ามี) 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
วันที่ .  27    . เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ  
เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ 

……………………….. 
ตามท่ี องค์การบริหารต าบลโอโล   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   

จ านวน  4  รายการ  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,500.-  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียด
ครุภัณฑ์ตามเอกสาร  สอบราคาซื้อ เลขที่  02/ 2558      

ข้อความเดิม  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา      -     บาท  ได้ที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่  18  สิงหาคม  2558   วันที่  31 สิงหาคม   2558    หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (๐๔๔) - ๘๖๒๘๘๘   หรือ  www. olo.GO.TH  , 
www.gprorement.go.th ในวันและเวลาราชการ 

แก้ไขเป็น  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา      -     บาท  ได้ที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่  18  สิงหาคม  2558   วันที่  1 กันยายน   2558    หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (๐๔๔) - ๘๖๒๘๘๘   หรือ  www. olo.GO.TH  , 
www.gprorement.go.th ในวันและเวลาราชการ 

   

  ประกาศ  ณ  วันที ่  31   สิงหาคม   2558 
  
 
 

 (นายสุภาพ  ระวิพันธ์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
 
 
 
 
 
 



 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ  

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบชุดฝึกหรือชุดปฏิบัติการ (อปพร.) 
……………………….. 

  ด้วยองค์การบริหารต าบลโอโล   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เครื่องแบบชุดฝึกหรือชุด 
ปฏิบัติการ (อปพร.) ตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเร ือน (อปพร.) จ านวน 85 ชุดๆละ 
1,650.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,250.-บาท     (-หนึ่งแสนสี่หม่ืนสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม
เอกสาร  สอบราคาซื้อ เลขที่  03/ 2558      

ข้อความเดิม  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / เอกสารสอบราคาในราคา      -     บาท  ได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่  19  สิงหาคม  2558   วันที่  ๒ กันยายน   2558    หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (๐๔๔) - ๘๖๒๘๘๘   หรือ  www. olo.GO.TH  , 
www.gprorement.go.th ในวันและเวลาราชการ 

แก้ไขเป็น  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / เอกสารสอบราคาในราคา      -     บาท  ได้ที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่  19  สิงหาคม  2558   วันที่  ๓ กันยายน   2558    หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (๐๔๔) - ๘๖๒๘๘๘   หรือ  www. olo.GO.TH  , 
www.gprorement.go.th ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที ่  31   สิงหาคม   2558 
  
 
 

   (นายสุภาพ  ระวิพันธ์) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
 

 

 

 



 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศ  

เรื่อง   สอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ถนนสายต้นมะขามใหญ่-บ้านนางแจ๋ว บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 
……………………….. 

ตามท่ี องค์การบริหารต าบลโอโล   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน 
สายต้นมะขามใหญ่-บ้านนางแจ๋ว บ้านหนองแวง หมู่ที่  ราคากลางงานก่อสร้าง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 460,000.-  บาท  ( สี่
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียด ตามเอกสาร  สอบราคาซื้อ เลขที่  09/ 2558      

ข้อความเดิม  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา      -     บาท  ได้ที ่
องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่  18  สิงหาคม  2558   วันที่  31 สิงหาคม   2558    หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (๐๔๔) - ๘๖๒๘๘๘   หรือ  www. olo.GO.TH  , 
www.gprorement.go.th ในวันและเวลาราชการ 

แก้ไขเป็น  ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารสอบราคาในราคา      -     บาท  ได้ที่องค์การ 
บริหารส่วนต าบลโอโล   ระหว่าง วันที่  18  สิงหาคม  2558   วันที่  1 กันยายน   2558    หรือสอบถาม
รายละเอียดได้ทางโทรศัพท์หมายเลข    (๐๔๔) - ๘๖๒๘๘๘   หรือ  www. olo.GO.TH  , 
www.gprorement.go.th ในวันและเวลาราชการ 
   

  ประกาศ  ณ  วันที ่  31   สิงหาคม   2558 
  
 
 

 (นายสุภาพ  ระวิพันธ์) 
                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโอโล 
 
 
 
 
 

 


