
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด 
เรื่อง    สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
       ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 3 ศูนย ์

------------------------------------------------ 
ด้วยเทศบาลต าบลหนองตาด มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุ

การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จ านวน 1 1 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ประกาศ
ฉบับนี้) เพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 3 ศูนย์  ของ เทศบาลต าบลหนองตาด  
อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  

        

         ราคากลางของการจัดซื้อในการสอบราคาครั้งนี้    เป็นเงินทั้งสิ้น  191,700.00 บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

 

       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้.- 

๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว 
๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหาร  

ราชการส่วนท้องถิ่น  และได้รับแจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของ  

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น      
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลต าบลหนองตาด 

ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศ
สอบราคาซื้อครั้งนี้                 

 

            ก าหนดยื่นซองสอบราคาสามารถยื่นซองสอบราคาได้ 3 กรณี 
1. ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ จะต้องส่งซองสอบราคา

ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษถึงผู้รับซองสอบราคา  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด ภายในวันที่ 25  
กุมภาพันธ์  2558  ก่อนเวลา ๑๖.๓๐  น. 

๒.  ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาท่ีผู้รับซองสอบราคา ได้ที่กองคลัง ส านักงาน เทศบาล
ต าบลหนองตาด ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์  2558  ถึงวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันและเวลาราชการ  
  ๓.  ผู้เสนอราคาสามารถยื่นซองสอบราคาท่ีผู้รับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ
หรือการจ้างระดับอ าเภอ  (ที่ว่าการอ าเภอ เมืองบุรีรัมย์ )  ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558   ระหว่างเวลา  08.30 น. 
ถึงเวลา  ๑6.30. น.  และก าหนดเปิดซองสอบราคาที่  ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับ อ าเภอ 
(ที่ว่าการอ าเภอเมืองบุรีรัมย์)  ในวันที่ 26  กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป 

 
 
 
 

/  ผู้สนใจ... 



 
-๒- 

 
 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 2๐๐.00บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง     
ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  ตั้งแต่วันที่   12   กุมภาพันธ์   2558    
ถึงวันที่  25  กุมภาพันธ์  2558  หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 044-666110-1 ในวันและ
เวลาราชการ  และสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์  www.nongtad.go.th ของเทศบาลต าบลของตาด  และ 
www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง 
 
 

ประกาศ    ณ    วันที่  12  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
 

(นายณรงค์  ประพิณ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด 

 

http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารสอบราคาเลขที ่ 1/๒๕๕8 
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

       ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 3 ศูนย ์
ตามประกาศเทศบาลต าบลหนองตาด 

ลงวันที่  12  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕8 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ด้วยเทศบาลต าบลหนองตาด    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบลหนองตาด” มีความประสงค์
สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  จ านวน  3  ศูนย์ รวม 11 รายการ    (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาจัดซื้อฉบับนี้)  งบประมาณในการจัดซื้อเป็นเงิน  191,700.00 บาท  (หนึ่งแสน
เก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด   
ดังนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ 
๑.๑  รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔  แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา 
   (1) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒     
 

                       ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  ๒.๑  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
  ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ   

๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.5 

๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 
 

/ ๓. หลักฐานการเสนอราคา... 



(๒)                               
  ๓.   หลักฐานการเสนอราคา  

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                        (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                        (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                  (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                  (๔)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                  (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ 
๑.6 (๑) 

๓.๒ ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)   แค็ตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4  

  (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                  (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  ๑.
6 (๒) 
    

๔.  การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้    ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ทุกแห่ง 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว    โดยเสนอ 
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด   

     ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่เปิดซองสอบ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้      

    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ   ไม่เกิน 30  วัน   นับจากวันที่ 
ลงนามในสัญญาซื้อขายกับเทศบาลต าบลหนองตาด 

/4.4 ผู้เสนอราคา... 



(3) 
           ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลต าบลหนองตาดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                ส าหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  

    ๔.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะที่เสนอตามที่เทศบาลต าบลหนองตาดต้องการ    ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                             ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 1/๒๕๕8” ยื่นซอง
สอบราคาทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ถึงส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด ไม่เกินวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2558 
ก่อนเวลา 16.30น. และสามารถยื่นซองสอบราคาโดยตรงที่เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ไดท้ี่กองคลัง ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองตาด ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 255 8 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันและเวลา
ราชการ และสามารถยื่นซองสอบราคาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือ
การจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่าการอ าเภอเมืองบุรีรัมย์) ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง
เวลา ๑6.๓๐ น.  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาท้ังสามกรณีแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.5 (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 15 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและ 
“เทศบาลต าบลหนองตาด  ” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ   จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน  ๓ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลต าบลหนองตาด การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้ถือเป็นที่สุด 

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างระดับอ าเภอ (ที่ว่ากรอ าเภอเมืองบุรีรัมย์)   
ในวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา ๑0.๓๐ น. เป็นต้นไป       

            การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง  และในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

/ ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา... 



(๔) 
 

                   ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลต าบลหนองตาด จะพิจารณาตัดสินด้วย“ราคารวมหรือราคา
ต่อหน่วย” 
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตาม  ข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
เทศบาลต าบลหนองตาดเท่านั้น 
  ๕.๓ เทศบาลต าบลหนองตาด สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

    (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหนองตาด  

    (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมด ใน
ใบเสนอราคา 

    (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

    (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา   (ถ้ามี)   ก ากับไว้        

     ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลต าบลหนองตาด มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลหนองตาดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๕  เทศบาลต าบลหนองตาดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด    
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดของผู้
เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอราคาต่ าสุดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย ก็ได้   
สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหนองตาด
เป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลหนองตาด จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมี
เหตุผลที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า   ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ตามข้อ ๑. 5 เทศบาลต าบลหนองตาดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตาม ๔.6 และเทศบาลต าบลหนองตาดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 
 
 

/ ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัด… 



(๕) 
 

ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                เงินค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  วัสดุการศึกษา  และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ให้กับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 3 ศูนย์  จ านวน 11 รายการ    เทศบาลต าบลหนองตาดจะเรียกผู้เสนอราคาได้มาท า
สัญญาซื้อขายต่อเม่ือเทศบาลต าบลมีงบประมาณเพียงพอแล้วเท่านั้น  
                           ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  ๕ วันท าการของ
ทางราชการนับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลต าบลหนองตาดจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

 ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ
ของทางราชการ  หรือเทศบาลต าบลหนองตาดเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ ๖.๑  ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ เทศบาลต าบลหนองตาด ภายใน  ๗ วัน    
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได้ให้เทศบาลต าบลหนองตาดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหนองตาด    โดยเป็นเชค็ลงวันที่ 

ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน 

ข้อ ๑.๔ (1) 
         (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน    

หรือบริษัททุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน  นับจากวันที่ผู้ชนะการสอบ 

ราคา  (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว  
๗.  การจ่ายเงินให้ผู้ขาย 
     เทศบาลต าบลหนองตาด  จะจ่ายเงินให้ผู้ขายเมื่อได้รับมอบพัสดุตามท่ีเทศบาลต าบลต้องการไว้

เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกประการตามสัญญาซื้อขายที่ผู้เสนอราคาได้ท าไว้กับทางเทศบาลต าบลหนองตาด    

๘.  อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ได้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน 

  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า     1    เดือน     -    ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน   ๗   วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

/10. ข้อสงวนสิทธิ์... 



(6) 

 
๑๐.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

            ๑๐.๑  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนฯ ในครั้งนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจเหลือจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557   

      การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลหนองตาดได้รับอนุมัติเงินค่าวัสดุ
จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557 แล้วเท่านั้น 

 10.2  เมื่อเทศบาลต าบลหนองตาดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว   ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี   
ดังนี้ 

  (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของผู้ซื้อดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมการขนส่งทาง  
น้ าและพาณิชยนาวีภายในก าหนด  ๗  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

     (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย     เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

     ๑๐.3 ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหนองตาด   ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ๖เทศบาลต าบลหนองตาดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียนของทางราชการ 
                        ๑๐.4  เทศบาลต าบลหนองตาด  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือ ข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)  

  
 

เทศบาลต าบลหนองตาด 
 

(นายณรงค์  ประพิณ) 
นายกเทศมนตรีต าบลหนองตาด 



 
รายการวัสดุการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านบัลลังก์ 
สังกัดเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ล าดับที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 

1 ชุดเปิดประตูสู่การเรียนรู้  มุมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย ชุด 1   

 1. โยกเยกแสนสุข  3  ตัว     

           2. อุโมงค์หมีแพนด้า     

           3. ชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อ  8  ชิ้น     

           4. เก้าอ้ีใส่ของเล่น  2  ช่อง     

           5. เก้าอ้ีดอกไม้     

           6. ชั้นวางนุ่มนิ่มรูปสัตว์  3  ตัว     

           7. ชุดลูกเต๋าแห่งการเรียนรู ้     

           8. ยางปูพื้น EVA 16 แผ่น     

2 อุโมงค์ลอดฮิปโปร์ ชุด 2   

3 เครื่องเล่นสนามในร่ม (บ้านหนูน้อยแบบไม้) ชุด 2   

4 ชุดเชือกสามเหลี่ยมปีนป่าย ชุด 1   

      

 วัสดุส านักงาน     

5 คลิปด าหนีบกระดาษ (ขนาดกลาง) กล่อง 4   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการวัสดุการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีส าโรง 

สังกัดเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 

1 อุโมงค์ลอดฮิปโปร์ ชุด 1  

2 เครื่องเล่นสนามในร่ม (บ้านหนูน้อยแบบไม)้ ชุด 1  

3 ชุดเชือกสามเหลี่ยมปีนป่าย ชุด 1  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการวัสดุการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตาด 

สังกัดเทศบาลต าบลหนองตาด อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ล าดับที่ รายการ หน่วยนับ จ านวน หมายเหตุ 

1 อุโมงค์ลอดฮิปโปร์ ชุด 1  

2 ชุดเปิดประตูสู่การเรียนรู้มุมพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย  ประกอบด้วย ชุด 1  

 1. ชั้นวางนุ่มนิ่มรูปสัตว์  3  ตัว     

           2. ชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อ  8  ชิ้น     

           3. เก้าอ้ีใส่ของเล่น  2  ช่อง     

           4. โยกเยกแสนสุข  3  ตัว     

           5. เก้าอ้ีดอกไม้  2  ตัว     

           6. อุโมงค์หมีแพนด้า     

           7. ชุดลูกเต๋าแห่งการเรียนรู ้     

           8. ยางปูพื้น EVA 16 แผ่น     

 พัฒนาด้านร่างกาย    

3 สีเทียนจัมโบ้  12  ส ี กล่อง 100  

     

     

     
 
 


