
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 
เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  

ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์  สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 
 

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน มีความ
ประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน ตามรายการ ดังนี้ 

1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯอัตเตาฟีกีย๊ะห์         จ านวน       63     รายการ 
***รายละเอียดรายการวัสดุฯ ตามเอกสารแนบท้าย*** 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
       1) เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

         2) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชือ่แล้ว 

       3) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นที่ว่านั้น 
       4) เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการซื้อของศูนย์อบรมเด็กก่อน
เกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 
       5) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่
เทศบาลต าบลก าพวน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
 ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  27  กรกฎาคม  2558  ถึงวันที่  11  สิงหาคม 2558  
ยื่นที่  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. และในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.00 น. ยื่นที่ศูนย์รวม
การจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ)  ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  14 
สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ท้ังนี้ จ าหน่ายเอกสารในราคาชุดละ  500 บาท 
 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตา
ฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11  สิงหาคม  2558  
ตั้งแต่เวลา  08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ 08-6271-1627 , 08-
9589-3467    ในวันและเวลาราชการ 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  27  กรกฎาคม  2558 
 
                                                              
                                                                   (นายวรากร  กิจการ) 
                                                               นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2558 
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา  

ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์  สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 
ตามประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 
........................................................................................ 

 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน” มีความ
ประสงค์จะ สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ส าหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ า
มัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน ตามรายการ ดังนี้ 
 1. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯอัตเตาฟีกีย๊ะห์  จ านวน  63  รายการ 

                        ****รายละเอียดรายการวัสดุฯตามเอกสารแนบท้าย*** 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพใช้งานได้
ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 

     1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  1.2 แบบใบเสนอราคา 

  1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 

        (1) หลักประกันสัญญา 

        (2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

  1.5 บทนิยาม 

        (1) ผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกัน 

        (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 

        (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

        (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 

 2. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

     2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 

  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 



  

            2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของศูนย์อบรมเด็ก
ก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 

 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 

   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

   (4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

   (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) 

 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังนี้ 
   (1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
4.4 

   (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

   (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) 

  
 
 



 4. การเสนอราคา  
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และ หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆทั้งปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ 
สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 

  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนเสนอราคา
มิได้ 
 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 7 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 

 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของสื่อการเรียนการสอน ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐาน ดังกล่าวนี้ ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน จะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 

    ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารปูถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล 

 4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา 
ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 

 4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี 
2/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่  27  กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่  11 สิงหาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ วันที่  27  กรกฎาคม  2558 - 11 สิงหาคม  2558  ยื่นที่  ศูนย์
อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯอัตเตาฟีกีย๊ะห์  สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน  ณ ตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น 
และยื่นที่ ศูนย์รวมการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ)  วันที่ 13  สิงหาคม  2558  
ตั้งแต่เวลา 10.30 – 11.00 น. 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 



 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และ
คณะกรรมการเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอรายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ ศูนย์รวมการจัดซื้อจัดจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอสุขส าราญ)ในวันที่ 14 สิงหาคม 
2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
     5.1 ในการสอบราคา ครั้งนี้ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัด
เทศบาลต าบลก าพวน จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัด
เทศบาลต าบลก าพวน เท่านั้น 
 5.3 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน สงวน
สิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 



      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์  สังกัดเทศบาลต าบล
ก าพวน 
      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
ศูนย์ฯมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ศูนย์ฯ 
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน  ทรง
ไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือก
ซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าเป็น
การตัดสินของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน เป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตา
ฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัด
เทศบาลต าบลก าพวน มีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือตาม ข้อ 4.6 และศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์  สังกัดเทศบาล
ต าบลก าพวน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิงปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 



 6. การท าสัญญาซื้อขาย 
     6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซ้ือ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัด
เทศบาลต าบลก าพวน จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน
ข้อ 1.3 ก็ได้ 
     6.2 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท า
การของทางราชการ หรือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ฯอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน เห็นว่าไม่
สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก า
พวน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อย
ละ 5 ของราคาสิ่งของท่ี สอบราคาได้ ให้ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัด
เทศบาลต าบลก าพวน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (1) เงินสด 

  (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ 
สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน โดยเป็นเช็คลงวันที่ท่ีท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
1.4 (1) 

  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน    
หรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 

 7. อัตราค่าปรับ 

     ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน 

 

 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

     ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 
 
 



 9. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

     9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

          การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตา
ฟีกีย๊ะห ์สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แล้วเท่านั้น 
  9.2 เม่ือศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก า
พวน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงส่ังซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แล้ว ถ้าผู้ขาย
จะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่
มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
  (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อเทศบาลเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
  (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเทศบาลเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตนตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวี 
  9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์  สังกัดเทศบาล
ต าบลก าพวน ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 
6 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน อาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดเชยความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  9.4 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน  
สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน
อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
 
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ สังกัดเทศบาลต าบลก าพวน 
 
                         
                                                     27 กรกฎาคม 2558 
 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจ ามัสยิดอัตเตาฟีกีย๊ะห์ 
   

ที ่ รายการสื่อการเรียนการสอน จ านวน หน่วย 
หมาย
เหตุ 

1 ชุดประมงน  าจืด 2 ชุด   

2 ชุดเครื่องครัวชุดใหญ่ 2 ชุด   

3 ตัวติดแม่เหล็ก ผัก ผลไม ้ 1 ชุด   

4 ภาพติดแม่เหล็กวงจรชีวิตไก่ 1 ชุด   

5 ชุดจิ๊กซอผัก 7 ชนิด 1 ชุด   

6 ชุดบล็อก อลิฟ บา ตา 1 ชุด   

7 ชุดจิ๊กซอผลไม้ 7 ชนิด 1 ชุด   

8 ชุดบล็อกตัวต่อถังใหญ่ 1,280 ชิ น 1 ชุด   

9 แว่นขยาย ขนาด 4 นิ ว 3 อัน   

10 กล้องขยายแมลง 1 ชุด   

11 ชุดแม่เหล็กแฟนซี 1 ชุด   

12 ชุดสวมหัว ชุดที่ 1 1 ชุด   

13  กระดานวาดเขียนสองหน้า ขนาด 22.3"Lx26.8"Wx42.2"H 2 ชุด   

14 ดินน  ามันไร้สารพิษ 12 สี ขนาด 200 กรัม 50 แพ็ค   

15 หมึกเติมอิงค์เจ็ท ขนาด 100 มิล คละสี 8 ขวด   

16 ซองพลาสติก 11 รู ขนาด 23.5x30.3 ซม. (A4) 6 แพ็ค   

17 กาวลาแท็กซ์ 4 ออนซ์  6 ขวด   

18 เยื่อเทปกาวสองหน้าบาง 24 มม.X20หลา (3 ม้วน/แพ็ค) 6 แพ็ค   

19 เทปโฟมกาวสองหน้า 21 มม.X5 เมตร 6 ม้วน   

20 แผ่น CD-R 700 MB-56x(แพ็ค 50 แผ่น) 1 แพ็ค   

21 ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มม. ขนาด (65X122 ซม.) 10 แผ่น   

22 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก ศพด. 02 3 เล่ม   

23 สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก ศพด. 01 85 เล่ม   

24 ซองน  าตาล ไซด์ M ขนาด A4 9x12 นิ ว 1 แพ็ค   

25  ซองขาว ขนาด 10.8x23.5 ซม. บรรจุ 500ซอง/1กล่อง 1 กล่อง   

26 ที่เย็บกระดาษ HD-45NR (30 แผ่น) ใช้ลวดเบอร์ 24/6 26/6 1 ตัว   



ที ่ รายการสื่อการเรียนการสอน จ านวน หน่วย 
หมาย
เหตุ 

27 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 24/6 6 กล่อง   

28 สติ๊กเกอร์ใสหลังเหลือง ขนาด A3 53X35 ซม. (1แพ็ค/100แผ่น) 1 แพ็ค   

29 ป้ายชื่อคล้องคอ  10 อัน   

30 ปกพลาสติกใสขนาด A4 หนา 150 ไมครอน 1 แพ็ค   

31 สีไม้ (12 แท่ง 24 สี) 12 แพ็ค   

32 สีเทียนขนาดจัมโบ้ 12 สี 25 แพ็ค   

33 แฟ้มสันกว้าง 2 นิ ว ขนาด 28.7x35 ซม. 6  เล่ม   

34 แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ขนาด 27X32 ซม.(A4)  6 เล่ม   

35 กระดาษการ์ดสี 170 แกรม A4 50 แผ่น/แพ็ค 3 แพ็ค   

36 สันรูด  5 มม. 12 ชิ น/แพ็ค 6 แพ็ค   

37 สันรูด 9 มม. 10 ชิ น/แพ็ค 3 แพ็ค   

38 สันรูด  15 มม. 12 ชิ น/แพ็ค 2 แพ็ค   

39 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. แดง (แพ็ค 50 ด้าม) 1 แพ็ค   

40 ปากกามาร์คเกอร์ 2 หัว ด า แดง น  าเงิน 2 กล่อง   

41 ปากกาไวท์บอร์ดหัวกลม น  าเงิน แดง (12 ด้าม/1 กล่อง) 2 กล่อง   

42 กระดาษการ์ดขาว  ขนาด A4 1 แพ็ค   

43 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด 80  แกรม 80/500 A4 กล่อง 5 รีม 4 กล่อง   

44 กระดาษถ่ายเอกสาร 70 แกรม 450 แผ่น/รีม 5 รีม/แพ็ค 5 กล่อง   

45 กระดาษร้อยปอนด์  a4 หนา 200 แกรม (100 แผ่น/แพ็ค) 1 แพ็ค   

46 กระดาษโฟโต้บาง A4 120  แกรม 1 แพ็ค   

47 กระดาษโฟโต้หนา A4 180 แกรม 1 แพ็ค   

48 กระดาษโปสเตอร์สีบาง คละสี 18 แผ่น   

49 กระดาษโปสเตอร์สีหนา คละสี 26 แผ่น   

50 ปากกาลบค าผิด  หัวเข็ม 3.5 มิล 6 ด้าม   

51 ปากกาลูกลื่น 0.5 มม. น  าเงิน (แพ็ค 50 ด้าม) 1 แพ็ค   

52 ฟุตบอลหนังอัดพีวีซีเบอร์ 3 3 ลูก   

53 เสื อชูชีพส าหรับเด็ก ผ้าร่ม โฟมลามิเนท มีนกหวีด ไม่มีสายรั งขา 2 ตัว   

54 หมวกกันน็อคเด็ก แบบเต็มใบ มีสายรัด  2 ใบ   



ที ่ รายการสื่อการเรียนการสอน จ านวน หน่วย 
หมาย
เหตุ 

55 พัดลมเพดาน หน้ากว้าง 18 นิ ว 1 ตัว   

56 ตู้เอกสารบานเลื่อน ขนาด 4 ฟุต กว้าง 121.8 ลึก88 สูง40.6 ซม. 2 ชุด   

57 หนังสือนิทานปกแข็ง 15 เล่ม   

58 ถังขยะเหลี่ยมฝาสวิง ขนาดความจุ 18  ลิตร 3 ใบ   

     

     

     

     

     

     

     
     
     
     

     

     
     
     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     
     



     ล าดับ
ที ่ รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วย 

หมาย
เหตุ 

59 ชุดเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการอุโมงค์หนอนน้อยหลากสี       

  ขนาด 98x198x100 ซม. 1 ชุด   

60 เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการชุดภูเขาทรงตัวผจญภัยพลาสติก 12 ชิ น 1 ชุด   

61 ชุดจอโปร์เจ็คเตอร์       

  รายละเอียด       

  - กล่องจอเป็นเหล็ก ขาตั งจอเป็นแบบสามขา       

  - เนื อจอติดแกนอลูมิเนียม       

  - มีระบบล็อกจอ มีขอเกี่ยวจอ ปรับระดับจอให้เหมาะสมกับความสูง       

  - มีอุปกรณ์ Keystone เพ่ือชดเชยไม่ให้เกิดภาพสี่เหลี่ยมคางหมู       

  - เนื อจอสีขาวท าจาก Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีด า มีขอบสีด าโดยรอบจอ 1 ชุด   

62 ตู้ล าโพงเอนกประสงค์ พร้อมไมค์ลอยและพอร์ตUSB/SDCARD         

  -350W RMS 12" PA SPEAKER SYSTEM       

  - มีไมค์ไร้สายย่าน VHF 2 ชุด       

  - สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้       

  - มีอุปกรณ์ล้อลากสะดวกในการเคลื่อนย้าย       

  - มีช่อง INPUT สามารถมารถน าสัญญาณจากแหล่งอื่นมาขยายได้       

  - มีพอร์ตรองรับ USB SD/MMC CARD 1 ชุด   

63 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์       

  ระดับ SVGA       

    ขนาด 2,500 ANSI Lumens       

  1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดียว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพ่ือ       

  ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ       

  2)  ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP       

  3) ระดับ SVGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True 1 เครื่อง   
 


