
เอกสารสอบราคาจัดซ้ือ เลขท่ี 003/2557 
สอบราคาจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ 2557 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน  ลงวันท่ี 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 
------------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซ้ือสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ราคากลางในการสอบราคา 678,300 บาท (หก
แสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) จํานวน 2 โครงการ (39 รายการ) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานการศึกษา งานบริหาร
ท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจัดซ้ือนี้ ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งาน
มาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วินกําหนดไว้ใน
เอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 1.2 แบบใบเสนอราคา 
 1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
 1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน  
  (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ  

2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการหรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือของ “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” 
  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.7 ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐเรียบร้อยแล้ว  

2.8 ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน 
คือ 

3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

           (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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      (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ัง
รับรองสําเนาถูกต้อง 

 (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนา
หนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
   (4) หนังสือทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม หนงัสือทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)  

3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ 4.4 
   (2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 
 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มี
การขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุก
แห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอด้วยราคาต่อรายการ หรือราย
โครงการ ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญโดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุของแต่ละ
ภาคผนวก 1-2 ให้  ณ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน โดยเงื่อนไขการพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่อ
รายการหรือรายโครงการ 

                 ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาซ้ือขาย   
  4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไปพร้อมกับใบ
เสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่าย (ภาพสีเท่านั้น) จะต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วันทําการนับจากวันเปิดซองสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอทุกรายการหากคณะกรรมการเปิดซองร้องขอ ภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันเปิดซองสอบราคา เพ่ือใช้ในการตรวจทดรองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ “องค์การบริหารส่วน
ตําบล” จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะคืน
ให้แก่ผู้เสนอราคา 
  4.6 ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร
สอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขท่ี 003/2557”  ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี 23 เดือน 
มิถุนายน ถึง วันท่ี 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ในวันและเวลาราชการ ณ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน
ตําบลแม่วิน และ ในวันท่ี 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือ
จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมท่ีว่าการอําเภอแม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ 
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เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกก่อนการเปิดซองเสนอราคา  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ี
มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทํา
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นท่ีสุด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ใน
วันท่ี 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตําบลอําเภอแม่วาง อาคารหอประชุมที่ว่าการอําเภอแม่วาง ตําบลบ้านกาด อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคํา
คัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของใบเสนอราคาของแต่ละ
ผนวก (1-2) 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ “องค์การบริหารส่วนตําบล” เท่านั้น 
  5.3 “องค์การบริหารส่วนตําบล” สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอ
ราคา 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) 
กํากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” 
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีสิทธิท่ี
จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 “องค์การบริหารส่วนตําบล” ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็
ได้สุดแต่พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน 
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เป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้
ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา
ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.7 และ “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้น เป็นผู้ท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ผู้ว่าราชการจงัหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองในเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  6.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ  นับแต่วันท่ีทํา
ข้อตกลงซ้ือขาย “องค์การบริหารส่วนตําบล” จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
  6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทางราชการหรือ 
“องค์การบริหารส่วนตําบล” เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ ให้ ”องค์การบริหารส่วนตําบล” ยึดถือไว้ในขณะท่ีทําสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปน้ี 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตําบล” โดยเป็นเช็คลงวันท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
ทําการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.4 
    (4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ 
ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4  

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพัน

ตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

7. การจ่ายเงิน 
  องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน จะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเพียงงวดเดียว ตามเงื่อนไขครบถ้วนท้ัง 3 รายการ ดังต่อไปน้ี 

7.1 เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุครบถ้วน 
7.2 เม่ือคณะกรรมการตรวจรับได้ทําการตรวจรับว่าถูกต้องตามสัญญา และรายละเอียดทุกประการ 
7.3 เม่ือองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน วางฎีกาเบิกจ่ายเงินกับทางคลังจังหวัดเชียงใหม่และได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

จากสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม่ จึงจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้ขายต่อไป 
 

8. อัตราค่าปรับ 
                     ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ 10 ให้คิดอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าพัสดุตามสัญญาซ้ือขายต่อวัน 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
        ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความชํารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล
ได้รับมอบพัสดุครบถ้วนทุกรายการ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความ
ชํารุดบกพร่อง 
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 10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

10.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือคร้ังนี้ได้มาจากเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจสําหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน การลงนามในสัญญาจะกระทํา
ได้ต่อเม่ือได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก “องค์การบริหารส่วนตําบล” แล้วเท่านั้น         

10.2 เม่ือ “องค์การบริหารส่วนตําบล” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ขายและได้ ตกลงซ้ือสิ่งของตามสอบ
ราคาซ้ือแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ภายใน 7 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจาก ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซ่ึง “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรือ ข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดระบุในข้อ 6 “องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน” จะเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน 
วันท่ี 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบท้ายท่ี 2 
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 003/2557 

การจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 

************************* 
 
 แบบตัวอย่างสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาแต่ละประเภท หรือ แบบใกล้เคียง 
(ภาคผนวก 1. สื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา) 
1.                                      

                          
2. 

                          
      
   3.                                                      4. 

                
                                       
                                        
 
 
 



  

5. 

     
6. 

  
7. 

          
8. 

         
9. 

  



  

  
 
10.                              11.                         12.   13. 
  
 
 
 
 
 
 
14.    15. 
 
 
 
 
 
 
16.                                                    17.                                               18. 

           
19.                                                20.                                              21. 

         
22.                                                     23.                    24. 

           
 



  

25.    26.    27. 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
28.   29.      30. 
 
 
 
 
 
 
 
31.                                     32.                                     33. 
     
 
 
 
 
 
 
34.                                      35.                                     36. 
      
 
 
 
 
 
37.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. 
 
 
 



  

(ภาคผนวก 2. เครื่องเล่นสนาม) 
38.                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. 

              
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  รูปภาพประกอบเพื่อให้เห็นภาพตัวอย่าง ไม่เกี่ยวกับคุณลักษณะ ขนาดของสินค้าท่ีออกประกาศสอบราคาแต่

อย่างใด  ขอขอบคุณเอกสารอ้างอิงจากเว็ปไซต์ แคตตาล็อกห้างร้านต่างๆ ท่ีปรากฏตามรูปภาพตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารแนบท้ายท่ี  1 
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 003/2557 

การจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลแม่วิน ลงวันท่ี 23 มิถุนายน 2557 

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

(ผนวก 1. สื่อการเรียนการสอน และวัสดุการศึกษา) 

ที่ รายการ ราคากลาง จํานวน 

1 แบบฝึกหัดคัดไทย 1 ชุดมี 3 เล่ม ปกอ่อนกระดาษอาร์ตมัน 102.00 301 

  (อ.1,อ.2,อ.3 อย่างละ 1 เล่ม รวมเป็น 1 ชุด)     
2 แบบฝึกหัดคัดอังกฤษ 1 ชุดมี 3 เล่ม ปกอ่อนกระดาษ 102.00 300 

  อาร์ตมัน (อ.1,อ.2,อ.3 อย่างละ 1 เล่ม รวมเป็น 1 ชุด)     

3 แบบฝึกหัดคัดเลขไทย ปกอ่อนกระดาษอาร์ตมัน 34.00 300 

4 แบบฝึกหัดคัดเลขอารบิก ปกอ่อนกระดาษอาร์ตมัน 34.00 300 

5 หนังสือนิทานปกอ่อน ชุดส่งเสริมสุขนิสัย 1 ชุดมี 3 เล่ม 255.00 23 

  พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันท้ังเล่ม (คละเรื่อง)     
6 หนังสือนิทานปกอ่อน ชุดส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน 285.00 23 

  อารมณ์และจิตใจ 1 ชุดมี 3 เล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน     

  ท้ังเล่ม (คละเรื่อง)     

7 หนังสือนิทานปกอ่อนชุดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 1 ชุดมี 3 255.00 23 

  เล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมันท้ังเล่ม (คละเรื่อง)     

8 หนังสือนิทานวรรณคดีไทย 1 ชุดมี 5 เล่ม ปกอ่อนพิมพ์ด้วย 395.00 23 
  กระดาษอาร์ตมันท้ังเล่ม (คละเรื่อง)     

9 หนังสือนิทานอีสปคํากลอน 1 ชุดมี 10 เล่ม ปกอ่อนพิมพ์ด้วย 950.00 24 

  กระดาษอาร์ตมันท้ังเล่ม (คละเรื่อง)     

10 กระดาษ เอ4 92.00 46 

11 บล็อกตัวต่อจัมโบ้ พลาสติก 1,200.00 24 

12 ระนาดไม้ 770.00 23 
13 กลองยาวไม้ 530.00 23 

14 ลูกซัดไม้ 450.00 23 

15 แทมบูรินไม้รูปสัตว์ 105.00 23 

16 จิ๊กซอผลไม้ (ไม้) 420.00 46 

17 จิ๊กซอผัก (ไม้) 550.00 46 

18 จิ๊กซอสัตว์ป่า (ไม้) 540.00 46 
19 จิ๊กซอสัตว์ทะเล (ไม้) 550.00 46 

20 จิ๊กซอสิ่งรอบตัว 700.00 46 

21 ภาพตัดต่อผลไม้ 195.00 46 

22 ภาพตัดต่อผัก 230.00 46 

23 ภาพตัดต่อสัตว์ป่า 195.00 46 

24 ภาพตัดต่อสัตว์ทะเล 195.00 46 
25 ภาพตัดต่อสัตว์เลี้ยง 210.00 46 



  

26 ภาพตัดต่อทรงเรขาคณิต 390.00 46 

27 ชุดผัก ผลไม้จําลอง 1 ชุด 320.00 24 

28 สีเทียนจัมโบ้ 29.00 99 

29 สีน้ํา+พู่กัน+จานผสมสี 1 ชุด 50.00 98 

30 สีไม้ 36 สี อย่างดี 155.00 152 

31 ชุดร้อยเชือกสัตว์ป่า 1 ชุดมี 4 ตัว ผลิตจากโฟมยาง 850.00 24 
32 ชุดร้อยเชือกผลไม้ 1 ชุดมี 25 ชิ้น ผลิตจากโฟมยาง 850.00 24 

33 ชุดร้อยเชือก ก-ฮ 1,100.00 24 

34 ชุดร้อยเชือก A-Z 750.00 23 

35 ชุดร้อยเชือก 0-9 390.00 24 

36 ชุดร้อยเชือก ๐-๙ 390.00 24 

37 ชุดวัดความสูงทําจากโฟมยาง 250.00 24 
    
    

(ผนวก 2. เครื่องเล่นสนาม)  
1 ชิงช้าเหล็กแบบกระเช้า 4 ท่ีนั่ง 7,500.00 9 

2 กระดานลื่นเหล็กแบบไม่มีท่อลอด 7,000.00 9 

    
รวมงบประมาณในการจัดซ้ือท้ังสิ้นเป็นเงิน 678,300 บาท (หกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 
  

 


	4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญาซื้อขาย  

