
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นต าบลท่าใหญ่ 

เรื่อง   สอบราคาซือ้สือ่การเรยีนรู ้ วสัดกุารศกึษา  และอปุกรณก์ารเรยีนการสอน 

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบวัแดง  จังหวดัชยัภมูิ 

------------------------ 

 ด้วย   องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  มคีวามประสงค์จะสอบราคาซือ้  สื่อการเรียนรู้ 

วัสดุการศกึษา  และอุปกรณ์การเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

รายละเอียดดังนี ้
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
๑ ชุดฝกึแต่งตัว AEC ๑๐  ประเทศ ๑๒ X ๑๒  นิว้ 

(กระดุมใหญ่) พร้อมธงชาติและดอกไม้ประจ าชาติ 

๑๕ ชุด 

๒ ช้ันวางหนังสือช่องกลมโชว์ปกพลาสตกิ  ๘๐X๓๐X๘๐  

เซ็นติเมตร 

๓ ชุด 

๓ ตู้โชวเ์ก็บแก้ว ๘ ชุด 

๔ ชุดชัน้เก็บอุปกรณ์คุณหนูแสนดี ๓ ชุด 

๕ กระดานลื่นรถประจ าทางโยนห่วงมเีสียงเพลง ๑ ชุด 

๖ ไม้กระดกคู่หูช้างน้อย พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐ 

เซ็นติเมตร 

๑ ชุด 

๗ ไม้กระดกคู่หูยีราฟ พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๘ ไม้กระดกคู่หูไก่แจ ้พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๙ ไม้กระดกคู่หูลูกม้า พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๑๐ ชุดฝกึเรียนรูเ้ศษส่วนและรูปทรง  ๓  เชท   ๓ ชุด 

๑๑ กระดานภาพฉลุบล็อกนูน ชุด  สัตว์ทะเล ๑ ชุด 
 

ราคากลางในการจัดซื้อคร้ังนี ้  เป็นจ านวนเงิน  ๑๓๑,๗๕๐.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ด

ร้อยหา้สิบบาทถ้วน)    

 

 

 

-/ผูม้สีทิธเิสนอราคา 

 



 

 

-๒- 
 

          ผู้มสีทิธเิสนอราคาจะต้องมคีณุสมบตัดิังตอ่ไปนี้ 

๑. เป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดา ผูม้ีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนว่ยงานบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล    ของผู้

เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ   
 

           ก าหนดยื่นซองสอบราคา 

            ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๑๑  กันยายน - ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๘  โดยในวันที่     

๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘   ใหย้ื่นซองเสนอราคา  ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   (หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง)  จังหวัดชัยภูมิ    ตั้งแตเ่วลา    

๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ส าหรับในวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๘   ถึง  วันที่  ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๘       

ให้ยื่นซองเสนอราคาที่สว่นการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ อ าเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ  

ตั้งแตเ่วลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

   ก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๓๐น. เป็นต้นไป      

ณ.  ศูนย์รวมขอ้มูลข่าวสารการจัดซือ้/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ (หอประชุมที่ว่าการ

อ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ 

  ผูส้นใจติดตอ่ขอซือ้เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๓๐๐.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)  ได้ที่   

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   ระหว่างวันที่    ๑๑  กันยายน   –   ๒๑  กันยายน   ๒๕๕๘     

ดูรายละเอียด     ได้ที่เว็บไซต์   www.gprocyrement.go.th  และ    www.Thayai.go.th    หรอืสอบถาม       

ทางโทรศัพท์หมายเลข   ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๑  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑๑  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

        

 

(นายโกสิต  บุญเสนา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารสอบราคาซือ้ เลขที ่ ๑๔  /๒๕๕๘   

การจัดซือ้ สื่อการเรยีนรู ้วสัดกุารศกึษา  และอปุกรณก์ารเรยีนการสอน 

ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในเขตองคก์ารบริหารสว่นต าบลท่าใหญ ่อ าเภอหนองบวัแดง จังหวัดชยัภมูิ  
 

                 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า    “องค์การบริหารส่วนต าบล”   

 มีความประสงค์จะสอบราคาซือ้สื่อการเรียนรู้ วัสดุการศกึษา และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ที ่ รายการ จ านวน หน่วย 
๑ ชุดฝกึแต่งตัว AEC ๑๐  ประเทศ ๑๒ X ๑๒  นิว้ 

(กระดุมใหญ่) พร้อมธงชาติและดอกไม้ประจ าชาติ 

๑๕ ชุด 

๒ ช้ันวางหนังสือช่องกลมโชว์ปกพลาสตกิ  ๘๐X๓๐X๘๐  

เซ็นติเมตร 

๓ ชุด 

๓ ตู้โชวเ์ก็บแก้ว ๘ ชุด 

๔ ชุดชัน้เก็บอุปกรณ์คุณหนูแสนดี ๓ ชุด 

๕ กระดานลื่นรถประจ าทางโยนห่วงมเีสียงเพลง ๑ ชุด 

๖ ไม้กระดกคู่หูช้างน้อย พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๗ ไม้กระดกคู่หูยีราฟ พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๘ ไม้กระดกคู่หูไก่แจ ้พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๙ ไม้กระดกคู่หูลูกม้า พลาสติก ๑๕๐X๓๐X๖๐เซ็นติเมตร ๑ ชุด 

๑๐ ชุดฝกึเรียนรูเ้ศษส่วนและรูปทรง  ๓  เชท   ๓ ชุด 

๑๑ กระดานภาพฉลุบล็อกนูน ชุด  สัตว์ทะเล ๑ ชุด 
 

 ราคากลางในการจัดซื้อครั้งนี้  เป็นจ านวนเงิน ๑๓๑,๗๕๐.-บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบ

บาทถ้วน)    
 

               ซึ่งพัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่

จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้โดยมีขอ้แนะน าและ

ข้อก าหนด  ดังต่อไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

                  ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                  ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 

                  ๑.๓  แบบสัญญาซือ้ขาย 

                  ๑.๔  แบบหนังสอืค้ าประกัน (หลักประกันสัญญา) 

-/๒.คณุสมบตั ิ



 

-๒- 
 

  ๒. คุณสมบตัิของผูเ้สนอราคา 

      ๒.๑  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผูม้ีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซือ้ดังกล่าว   

            ๒.๒  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซือ้ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ 

ผูท้ิง้งานของทางราชการรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหา้มติดต่อหรือหา้ม 

เข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนต าบล 

      ๒.๓  ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย

เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้นตามระเบียบของทางราชการ 

    ๓ .หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

     ๓.๑   ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

    ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมสี าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

    ๓.๒  หนังสอืมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้

บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

    ๓.๓ บัญชรีายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจ านวนตัวอย่าง

(ถ้ามี) 

               ๔.  การยืน่ซองสอบราคา 

๔.๑  ผูเ้สนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้โดยไม่มี 

เงื่อนไขใดๆทั้งสิน้ และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมอืชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  

จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรอืแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  

เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพรอ้มทั้งประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ดว้ยทุกแห่ง 

๔.๒  ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ 

ราคารวมและหรอืราคาต่อหนว่ย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้

ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสอืเป็น

ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงจนกระทั่งสง่มอบพัสดุให้ 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    -๓๐-    .วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา

โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 

   -/๔.๓ ผูเ้สนอราคา 

 

 

 



 

-๓- 
 

     ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน -๒๐-วัน นับถัดจากวันลงนาม          

ในสัญญาซือ้ขาย 

๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

            -             .ไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี ้องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 

 โดยผู้มีอ านาจท านติิกรรมแทนนิตบิุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคามี ความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้สนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคา  ตรวจสอบ ภายใน     ๗      วัน 

๔.๕  ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน       -       . (หนว่ย) เพื่อใช้ใน 

การตรวจทดลองหรอืประกอบการพิจารณา และหรอืประกอบสัญญา ทั้งนี ้ องค์การบริหารส่วนต าบลจะไม่

รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรอืไม่ใช้แล้ว องค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะคืนให้แก่ผูเ้สนอราคา 

๔.๖  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ 

เฉพาะ ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา 

๔.๗ ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จา่หน้าซองถึงประธาน 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  ๑๔ /

๒๕๕๘  โดยยื่นโดยตรงต่อองค์การบริหารส่วนต าบล ในวันที่ ๑๑  กันยายน – ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘      

โดยในวันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘  ให้ยื่นซองเสนอราคา ณ.ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ   (หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง)  จังหวัดชัยภูมิ  ตั้งแต่เวลา 

๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  ส าหรับในวันที่  ๑๑  กันยายน –  ๒๑  กันยายน  ๒๕๕๘ ให้ยื่นซองเสนอราคา    

ที่สว่นการคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ถึง ๑๖.๓๐ น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

 เมื่อพน้ก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๒  กันยายน  ๒๕๕๘ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๓๐ น.  

เป็นต้นไป   ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จัดจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล  ระดับอ าเภอ 

(หอประชุมที่ว่าการอ าเภอหนองบัวแดง)  อ าเภอหนองบัวแดง   จังหวัดชัยภูมิ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

          ๕.๑ ในเอกสารสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วย   ราคารวม . 

(ราคารวม/ราคาตอ่รายการ/ราคาต่อหน่วย) 

 

    -/๕.๒  หากผู้เสนอราคา 



 

-๔- 
 

    ๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง

สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผดิพลาดหรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย 

หรอืผดิพลาดไปจาก 

    ๕.๓  เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า

จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

     ๕.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ  ผอ่น

ผันในกรณีดังต่อไปนี ้

            (๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน การ

รับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  (๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมอืชื่อผูเ้สนอราคาอย่างหนึ่ง 

อย่างใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

  (๓)เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 

สาระส าคัญหรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

  (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา มไิด้ลง 

ลายมอืชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

     ๕.๕ ในการตัดสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรอื 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรอืข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

กับผูเ้สนอราคาได้องค์การบริหารส่วนต าบลมีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรอืไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

               ๕.๖  องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรอื

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี ้เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอ

ราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต หรอืมีการสมยอมกันใน

การเสนอราคา 

๖.  การท าสญัญาซือ้ขาย 

          ๖.๑ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันท าการ 

ของทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซือ้องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอื

แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓   ก็ได้  

              -/ ๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะ 

 



 

-๕- 
 

               ๖.๒  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของ

ทางราชการ หรอืองค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสอืตามข้อ ๖.๑  ผูช้นะ

การสอบราคาจะต้องท าสัญญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓  กับองค์การบริหารส่วน 

ต าบลภายใน  -๗- .วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อย

ละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้

หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังตอ่ไปนี้  (๑) เงินสด 

 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญา 

หรอืก่อนหน้านั้น  ไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 

  (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 

๑.๔ 

  (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผูข้าย) 

พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ขายแล้ว  

๗. อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ       ๐.๒๐          ต่อวัน 

๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื หรอืท าสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุใน             

ข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ขายที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา   

ไม่น้อยกว่า    -   เดือน - ปี  นับถัดจากวันที่ผูซ้ือ้รับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขใหใ้ช้การ   

ได้ดดีังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

๙ .ขอ้สงวนสทิธใินการเสนอราคาและอืน่ๆ 

                 ๙.๑ เงินคา่พัสดุส าหรับการซื้อครัง้นี้ได้มาจากเงินนอกประมาณ   ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๘  (ค่าจัดการเรียนการสอน)                       

             การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับอนุมัติเงนิค่าพัสดุ

จากเงนินอกงบประมาณ ประเภทเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ .แล้วเท่านัน้ 

     ๙.๒ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ 

สิ่งของตามสอบราคาซือ้แล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรอืน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น

ต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผูข้ายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวีดังนี้ 

 

-/(๑) แจ้งการสั่ง 

 



 

-๖- 
 

                     (๑) แจ้งการสั่งหรอืน าสิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณชิยนาวีภายใน  ๗  วัน นับตั้งแตว่ันที่ผูข้ายสั่งหรอืซือ้ของจากต่างประเทศ 

เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

          (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือ 

ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ

พาณชิยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรอื

อื่น หรอืเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                    (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑ ) หรอื ( ๒ ) ผูข้ายจะต้องรับผดิตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

      ๙.๓  ผูเ้สนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้

ค่าเสียหาย  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

      ๙.๔ องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบ 

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 
 

  วันที่  ๑๑  เดือน กันยายน  พ.ศ   ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มใิช่งานก่อสร้าง 

1. โครงการ  จัดซื้อสื่อการเรียนรู ้ วัสดุการศกึษา  และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

หนว่ยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน  131,750.-บาท                                                   

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน) 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง  (ราคาอา้งองิ)  9  กันยายน  2558 

          เป็นเงิน   131,750.-บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน) 

4. แหลง่ที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  131,750.- บาท  

(หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอ้ยห้าสิบบาทถ้วน)  

4.1 ผูม้ีอาชพีจ าหน่ายสื่อ  วัสดุอุปกรณ์การเรียน  การสอน  และเครื่องเล่นพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัย 

ร้านรุง่เรอืงสปอร์ต   จ านวน  11  รายการ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 131,750.-  บาท 

ร้าน ซีเค เซ็นเตอร์   จ านวน  11  รายการ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 132,200.-  บาท 

ร้าน บีบี   เซ็นเตอร์  จ านวน  11  รายการ ราคาที่เสนอเป็นเงิน 136,600.-  บาท 

      

     5.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   

 5.1  นางสาวทองถิ่น    ด้นประดิษฐ์ 

 5.2  นายพิษณุ           หลอดค า 

 5.3  นางสาวกัลยกร    ค าสีทา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนรู ้  วัสดุการศกึษา   และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   ก าหนดราคาและรายละเอียดดังนี ้ 
 

ที ่ รายการ จ านวน หนว่ย ราคา/

หนว่ย 

รวมเปน็เงนิ 

(บาท) 

หมาย

เหต ุ

1 ชุดฝึกแต่งตัว AEC 10  ประเทศ 12X12 นิว้(กระดุม

ใหญ่) พรอ้มธงชาติและดอกไม้ 

ประจ าชาต ิ

15 ชุด 700 10,500  

2 ช้ันวางหนงัสอืช่องกลม โชวป์กพลาสติก  

80X30X80  เซ็นติเมตร 

3 ชุด 3,750 11,250  

3 ตู้โชวเ์ก็บแก้ว 8 ชุด 4,750 38,000  

4 ชุดช้ันเก็บอุปกรณ์คุณหนูแสนดี 3 ชุด 4,750 14,250  

5 กระดาษลืน่รถประจ าทางโยนห่วงมีเสยีงเพลง 1 ชุด 38,000 38,000  

6 ไม้กระดกคู่หูชา้งน้อย   พลาสติก  

150x30x60 เซ็นติเมตร 

1 ชุด 4,500 4,500  

7 ไม้กระดกคู่หูยีราฟ  พลาสติก  

150x30x60 เซ็นติเมตร 

1 ชุด 4,500 4,500  

8 ไม้กระดกคู่หูไกแ่จ้  พลาสติก  

150x30x60 เซ็นติเมตร 

1 ชุด 4,500 4,500  

9 ไม้กระดกคู่หูลูกมา้  พลาสติก  

150x30x60 เซ็นติเมตร 

1 ชุด 4,500 4,500  

10 ชุดฝกึเรียนรูเ้ศษส่วนและรูปทรง 3 เชท 3 ชุด 450 1,350  

11 กระดานภาพฉลุบล็อกนูนชุดสัตว์ทะเล 1 ชุด 400 400  
 

ราคากลางในการซื้อครัง้นี้  เป็นจ านวนเงิน 131,750.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหา้สิบบาทถ้วน)  
 
 

                    ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 

  (นางสาวทองถิ่น  ด้นประดิษฐ์) 

 

          ลงช่ือ......................................................กรรมการ 

(นายพิษณุ  หลอดค า) 

 

           ลงชื่อ......................................................กรรมการ 

(นางสาวกัลยกร  ค าสีทา) 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


