
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย 

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น                 

************************************ 
  ด๎วยองค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียน  
การสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม เพื่อใช๎ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม  บ๎านหนองแขม 2       
หมูํที่  13  ขององค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย   อ าเภอแวงน๎อย  จังหวัดขอนแกํน รายละเอียดดังตํอไปนี้  

  1. โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน  จ านวน 26 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท๎าย)  
  2. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา  จ านวน 25  รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท๎าย) 
  3. โครงการจัดหาเครื่องเลํนพัฒนาการเด็ก  จ านวน 2  รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท๎าย) 
รวมเป็น 53  รายการ  ราคากลาง  178,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)   

                 ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลําว  และต๎องไมํเป็นผู๎ถูกแจ๎ง
เวียนชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบ
ราคา 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแตวํันที่   18   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  ถึงวันที่   29   พฤษภาคม  
พ.ศ.  2558  ระหวํางเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30  น. ณ สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหาร
สํวนต าบลแวงน๎อย  ส าหรับวันที่    2    มิถุนายน   พ.ศ.  2558  ณ  ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบลระดับอ าเภอ  (ท่ีวําการอ าเภอแวงน๎อย  ชั้น 2)  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   
3    มิถุนายน  พ.ศ.  2558   ตั้งแตํเวลา  09.30  น.  เป็นต๎นไป  ณ  ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนต าบลระดับอ าเภอ  (ท่ีวําการอ าเภอแวงน๎อย  ชั้น  2) 

                     ผูส๎นใจติดตํอขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  100.-บาท  ได๎ที่ส านักงานองค์การ
บริหารสํวนต าบลแวงน๎อย ระหวํางวันที่    18   พฤษภาคม  พ.ศ.  2558   ถึงวันที่   2   มิถุนายน  พ.ศ. 2558  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4349-9533      ในวันและเวลาราชการ   หรือทางเว็บไซด์               
www. Waengnoiy.go.th ,   www.gprocurement.go.th                         

                     ประกาศ    ณ    วันที่     18      เดือน    พฤษภาคม     พ.ศ.  2558  

 
 

                         (ลงชื่อ)           หนูกาลน์    นิบุญท า 
(นายหนูกาลน์  นิบุญท า) 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย 
 
 



 
 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่   1/2558 
โครงการจัดซื้อวัสดจุัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม  

องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น  
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย   ลงวันที่   18   พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 

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

  องค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย  ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “ องค์การบริหารสํวนต าบล” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม เพ่ือใช๎ในศูนย์พัฒนา    
เด็กเล็กบ๎านหนองแขม  บ๎านหนองแขม  2 หมูํที่  13  ขององค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย   อ าเภอแวงน๎อย  
จังหวัดขอนแกํน รายละเอียดดังตํอไปนี้  

  1. โครงการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน  จ านวน 26 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท๎าย)   
  2. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา  จ านวน 25  รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท๎าย) 
  3. โครงการจัดหาเครื่องเลํนพัฒนาการเด็ก  จ านวน 2  รายการ  (ตามรายละเอียดแนบท๎าย) 
รวมเป็น 53  รายการ  ราคากลาง  178,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)   

   
รายการตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ 

                   ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎  ของใหมํ  ไมํเคยใช๎งานมากํอน  ไมํเป็นของเกําเก็บ  อยูํในสภาพ
ที่จุใช๎งานได๎ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข๎อแนะน าและ
ข๎อก าหนดดังตํอไปนี้ 
 1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แนบใบเสนอราคา 
   1.3   แบบสัญญาซื้อขาย 
   1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
   1.5...........................................................................................................  
   1.6...........................................................................................................   

  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   1.1  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ  และต๎องไมํเป็นผู๎ถูกแจ๎ง
เวียนชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่นหรือห๎ามติดตํอหรือห๎าม
เข๎าเสนอราคากังองค์การบริหารสํวนต าบล 
   1.2  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธ์หรือความคุ๎มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึน
ศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 

 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร๎อมกับซองสอบราคา  ดังนี้ 
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  3.1  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ๎นสํวนบริษัทและส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม  
(ถ๎ามี)  พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

           ส าหรับผู๎ประกอบการประเภทร๎านค๎าจะต๎องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียน
ภาษีมูลคําเพ่ิม  (ถ๎ามี)  พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง 

 3.2  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอาการแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอ านาจให๎
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 3.3  บัญชีรายกรเอกสารทั้งหมดทีได๎ยื่นพร๎อมกับซองสอบราคา  รวมทั้งรายการและจ านวน
ตัวอยําง  (ถ๎ามี) 

4.  การยื่นซองสอบราคา 
 4.1  ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมํมีเงื่อนไข

ใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วนลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจนจ านวนเงินที่
เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมํมีการขูดลบ  หรือแก๎ไข  หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก๎ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 

 4.2  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียบราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตํอหนํวย  และหรือตํอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง  ทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้น  ซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพ่ิมและภาษีอากร  คําขนสํง    คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอ่ืน ๆ  ทั้ง
ปวง  กระทั่งสํงมอบวัสดุให๎ 

 ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า .....30......  วัน  นับแตํวันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว๎  และจะถอนการเสนอราคาไมํได๎ 

          4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบวัสดุ  ไม่เกิน.......30....วัน  นับจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย 
  4.4  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล๏อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ ไปพร๎อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกลําวนี้องค์การบริหารสํวนต าบลจะยึดไว๎
เป็นเอกสารของทางราชการ 
  ส าหรับแคตตาล๏อกท่ีแนบให๎พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎องโดยผู๎มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เข๎าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล๏อกผู๎เสนอราคาจะต๎องน าต๎นฉบับทาให๎คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบ  ภายใน ......3.......  วัน    
  4.5  ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอจ านวน...............(หนํวย) เพื่อใช๎ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  องค์การบริหารสํวนต าบลจุไมํรับผิดชอบใน
ความเสียหายใด  ๆ  ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว  ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว  องค์การบริหารสํวนต าบลจะคืน
ให๎แกํผู๎เสนอราคา 
           4.6  กํอนยื่นซองสอบราคา  ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา  รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา 
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  4.7  ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร๎อย  จําหน๎าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี  2/2558  
โดยยื่นโดยตรงตํอเจ๎าหน๎าที่พัสดุ  ในวันที่   18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558   ถึงวันที่   29   พฤษภาคม  พ.ศ.  2558   
ระหวํางเวลา   08.30 น.   ถึงเวลา   16.30 น.  ในเวลาราชการ  ณ  สํวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
องค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย   ส าหรับในวันที่     2   มิถุนายน  พ.ศ.  2558  ก าหนดยื่นซองสอบราคา  
เวลา  08.30 น.   ถึงเวลา 16.30 น.   ณ   ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค์การบริหารสํวน
ต าบลระดับอ าเภอ   (ท่ีวําการอ าเภอแวงน๎อย  ชั้น  2)  

                       เมื่อพ๎นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน วันที่    3    มิถุนายน   พ.ศ.  2558   ตั้งแตํเวลา  09.30  น. เป็นต๎นไป 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม      
  5.2  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํ
ถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ  4  แล๎ว  คณะกรรมการเปิดซองจะไมํ
รับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น  เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอ
องค์การบริหารสํวนต าบลเทานั้น 
  5.3  องค์การบริหารสํวนต าบลสงวนสิทธิไมํพิจารณาของผู๎เสนอราคา  โดยไมํมีการผํอนผันใน
กรณีดังตํอไปนี้ 
                              1.  ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารสํวนต าบล 
   2.  ไมํกรองชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง
อยํางใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   3.  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให๎เกิดวามได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอ่ืน 
   4.  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก  เติม แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือชื่อพร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  ก ากับไว๎ 
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารสํวนต าบลมีสิทธิให๎ผู๎เสนอราคาขี้แจงข๎อเท็จจริง  สภาพฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎
เสนอราคาได๎   องค์การบริหารสํวนต าบลมีสิทธิที่จะมีรับราคาหรือไมํท าสัญญาหากหลักฐานดังกลําวไมํมีความ
เหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
  5.5  องค์การบริหารสํวนต าบลทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎  และอาจพิจารณาเรียกซ้ือในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสสอบราคาโดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎สุดแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ  และให๎ถือวําการตัดสินขององค์การบริหารสํวนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหาย
ใด  ๆ  มิได๎  รวมทั้งองค์การบริหารสํวนต าบลจะพิจารณายกเลกการสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเสนอเป็นผู๎
ทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อได๎วํา  การเสนอราคากระท าโดยไมํสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
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6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
 6.1  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  1  วัน  ท าการของ

ราชการ  นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ  องค์การบริหารสํวนต าบลนะพิจารณาท าข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ  1.3  ก็ได๎ 

 6.2  ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  5   วันท าการ
ของทางราชการหรือองค์การบริหารสํวนต าบลเห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือตามข๎อ  6.1   ผู๎ชนะการ
สอบราคาจะต๎องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ  1.3  กับองค์การบริหารสํวนต าบลภายใน....3......  
วัน  นับถัดจากวัดที่รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทํากับร๎อยละห๎าของราคาสิ่งของที่สิบ
ราคาได๎  ให๎องค์การบริหารสํวนต าบลยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญาโดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดตํอไปนี้ 

  1.  เงินสด 
  2.  เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํองค์การบริหารสํวนต าบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา

หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน  3  วัน  ท าการของทางราชการ 
  3.  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน

ข๎อ 1.4.2   
  4.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา

(ผู๎ขาย)ผลจากข๎อผูกพันตมสัญญาขายแล๎ว 

7.  อัตราค่าปรับ 
  คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ  0.20  บาทตํอวัน 

          8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                            ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข๎อ  1.3  แล๎วแตํกรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า   6    เดือน  ........-.......ปี  นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบโดยผู๎ขายต๎องรับจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎  ใช๎การ
ได๎ดังเดิมภายใน.......1...... วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง 

          9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
9.1  เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได๎มาจากเงินอุดหนุนทั่วไปส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เป็นคําวัสดุจัดการเรียนการสอนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม    
ในอัตราคนละ  1,700.-บาทตํอปี   

9.2  เมื่อองค์การบริหารสํวนต าบลได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขายและได๎ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล๎ว  ถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือน าสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศและของนั้นต๎อง
น าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทาง
คมนาคมประกาศก าหนด  ผู๎เสนอราคาซื้อเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี   
ดังนี้ 

  1.  แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํ
เป็นของรัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนได๎ 
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  2.  จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย  เว๎นแตํจะรับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย
นาวีให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนมิใชํเรือไทย  ซึ่งจะต๎องรับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

  3.  ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)   ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฏหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี 

 9.3  ผู๎เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารสํวนต าบลได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบถไว๎ในข๎อ  6  องค์การบริหารสํวนต าบลอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสีย
หาร (ถ๎ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 9.4  องค์การบริหารสํวนต าบลสงวนสิทธิที่จะแก๎ไข เพ่ิมเติมแก๎ไขหรือข๎อก าหนดในแบบสัญญา
ให๎เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี) 

 
 
 

 
องค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย 

                                                 วันที่   18     เดือน    พฤษภาคม  พ.ศ.  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่ 1/2558 
ลงวันที่     18    เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.   2558 

รายการวัสดุจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม   
                      
                      วัสดุจัดการเรียนการสอน  ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม บ๎านหนองแขม  หมูํที่  10  
ขององค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย จ านวน  53 รายการ    ราคากลาง    178,500.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)   ตามรายการดังตํอไปนี้ 

1.โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

ราคารวม 

1 ฟันจ าลองพร๎อมแปรงขนาดเล็ก  
ขนาด 16 x 22 x 12 ซม. 

1 ชุด 1,640 1,640 

2 โครงกระดูกจ าลอง ขนาด 42 ซม.  2 ชุด 1,990 3,980 
3 หมวกรูปสัตว์ แบบผ๎า ชุดละ 3 แบบ  3 ชุด 1,500 4,500 
4 ชุดหมอเก๎าอ้ี ท าด๎วยพลาสติกอยํางดี 5 ชุด 1,300 6,500 
5 โต๏ะคุณหมอ ท าด๎วยพลาสติกอยํางดี 5 ชุด 1,390 6,950 
6 โทรศัพท์คณิตศาสตร์ แบบไม๎ 5 ชุด 800 4,000 
7 ตัวตํอมหัศจรรย์ 

คุณลักษณะ  
-ท าด๎วยพลาสติกอยํางดีเป็นรูปเรขาคณิต    
มีลักษณะเป็นเหลี่ยมเพ่ือสามารถตํอเป็นรูป
ตํางๆ ได๎ 
-บรรจุอยูํในฐานพลาสติกใส เรียงเป็น    
ทรงปิรามิด 3 ฐาน/กลํอง 

30 ชุด 
 

530 15,900 

8 ชุดล าโพงไร๎สาย 
คุณสมบัติเฉพาะ 
-รูปทรงขนาดกระทัดรัด  เคลื่อนย๎ายสะดวก  
-สํงสัญญาณไร๎สายระหวํางไมล์ไร๎สายกับ
เครื่องขยาย 
-สามารถใช๎ไมล์ตํอเข๎ากับเครื่องขยายโดยตรง 
-ปุ่มควบคุมเสียงแบบอิสระ 
-มีชํองสัญญาณเสียงออก (OUT PUT) 
-แบตเตอรี่เครื่องขยายสามารถบรรจุซ้ าได๎ 
-ก าลังขยายเสียง 35 วัตต์ 

1 ชุด 4,950 4,950 

9 ชุดล าโพงเคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม 1 ชุด 4,850 4,850 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

ราคารวม 

10 แผํนกิจกรรมเรียนรู๎รูปทรงเรขาคณิตพร๎อม
กระเป๋าเก็บ 
คุณลักษณะ 
-เป็นแผํนพีวีซี ขนาด 200x200 ซม. ข๎างใน
เย็บเป็นรูปทรงเรขาคณิตสีตํางๆ 30 รูป 
-รูปทรงเรขาคณิตขนาด 20x20 ซม. 30  ชิ้น 

1 ชุด 5,300 5,300 

11 หนังสืออมตะนิทาน 2 ภาษา  1 ชุดมี 9 เลํม 1 ชุด 1,800 1,800 
12 ชุดหนังสือการละเลํนพ้ืนบ๎าน 4 ภาค 

ขนาดกว๎าง 23 x 22.8 ซม. ปกแข็ง สีทั้งเลํม 
1 ชุด 2,800 2,800 

13 ลูกโลกพูดได๎ 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) 
พร๎อมปากกา,ฐานลูกโลกและก๎านยึดบาน
ลูกโลก  

1 ชุด 18,000 18,000 

14 ชุดตัวตํอวิศวกรน๎อย   
คุณลักษณะ   1 ชุดมีจ านวน 85 ชิ้นวัสดุท า
จากพลาสติกอยํางดี สีที่ใช๎    NON-TOXIC 

1 ชุด 590 590 

15 ร๎อยเชือกรูปทรงสามมิติ 1 ชุด 1,940 1,940 
16 ฐานวางเสาธงใหญํ 11 ชุด 180 1,980 
17 ธงประเทศบรูไนพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 
18 ธงประเทศกัมพูชาพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

19 ธงประเทศอินโดนีเซียพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

20 ธงประเทศลาวพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

21 ธงประเทศมาเลเซียพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

22 ธงประเทศฟิลิปปินส์พร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

23 ธงประเทศสิงคโปร์พร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

24 ธงประเทศไทยพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

25 ธงประเทศเวียดนามพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

26 ธงอาเซียนพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 1,982 

2.โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

ราคารวม 

27 บัญชีเรืยกชื่อเด็กปฐมวัย 12 เลํม 30 360 
28 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก (ศพด./02) 15 เลํม 45 675 
29 สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก (ศพด./01) 105 เลํม 30 3,150 
30 แฟ้มผลงานเด็ก (แบบพลาสติก) 45 อัน 35 1,575 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

ราคารวม 

31 กระดาษท าปก ขนาด A4 คละสี 10 ริม 85 850 
32 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 10 ริม 110 1,100 
33 กระดาษกาวคละสี ขนาด 2 นิ้ว 30 ม๎วน 45 1,350 
34 เทปใสแกนเล็ก 10 ม๎วน 16 160 
35 ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงิน ขนาด 0.5 มม.  3 โหล 120 360 
36 กาว 2 หน๎าแบบหนา  ขนาด 1 นิ้ว 20 ม๎วน 20 400 
37 เครื่องยิงบอร์ด ขนาด 3.6 x 17.6 x 15.1 

ซม. (ใช๎ลวดยิงเบอร์ T3-10MB,  T3-13MB,  
3-1M  ยิงได๎ลึก 6-13 มม. น้ าหนัก 720 กรัม    
ตัวเครื่องท าด๎วยเหล็ก) 

1 เครื่อง 1,200 1,200 

38 สมุดเบอร์ 2 ปกแข็ง ปกพลาสติก (สมุดนัม
เบอร์) 

6 เลํม 45 270 

39 กรรไกรส านักงาน ขนาด 8 นิ้ว 5 อัน 60 300 
40 กรรไกรปลายงอน (ส าหรับเด็ก) ขนาด 4 นิ้ว 30 อัน 25 750 
41 กระดาษ 100  ปอนด์ ขนาด 22 x 30 นิ้ว       

(ขนาดโปสเตอร์)  
12 แผํน 45 540 

42 กระดาษชาร์ทสี  แผํนใหญํ คละสี  12 แผํน 15 180 
43 ปากกาลบค าผิด ชนิดหัวเข็ม ขนาด 3.5 มล. 10 ด๎าม 55 550 
44 สีไม๎แทํงยาว 12 สี  12 กลํอง 50 600 
45 ดินสอ HB 74 แทํง 3 222 
46 สีเทียน 150 แทํง/ถัง 2 ถัง 329 658 
47 ดินน้ ามัน 300 ก๎อน 3 900 
48 แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสี ก.ไกํ  45 เลํม 30 1,350 
49 หนังสือระบายสีภาพแสนสนุกสัตว์โลกนํารัก 45 เลํม 30 1,350 
50 ชุดวางแก๎วน้ าคุณหนู แขวนแก๎วน้ า 35 ใบ 

ขนาด 80x118 ซม. 
2 ชุด 2,650 5,300 

51 ตู๎เก็บเอกสารไม๎ ขนาด 38 x 80 x 155 1 ชุด 6,950 6,950 

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ล าดับที่  รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน 
52 สะพานคูํฝึกทรงตัว 1 ชุด มี 6 ชิ้น สะพาน 2 

บันได 4 
1 ชุด 16,000 16,000 

53 อุโมงค์รถไฟบู๏น บู๏น ขนาด  160 x 220 x 
106 ซม. 

1 ชุด 25,900 25,900 
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             จ านวน  53  รายการ    ราคากลาง   178,500.-บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน)    

   
 
 

                                                       หนูกาลน์    นิบุญท า 
(นายหนูกาลน์   นิบุญท า) 

นายกองค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย 

วันที่    18     เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2558   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1.ชื่อโครงการ  จัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม 
                   บ๎านหนองแขม 2  หมูํที่  13  ต าบลแวงน๎อย  อ าเภอแวงน๎อย  จังหวัดขอนแกํน 
   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองแขม สังกัดองค์การบริหารสํวนต าบลแวงน๎อย 

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   178,500.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 

3.วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   วันที่   29   เมษายน  2558 
4.แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    
         4.1 สืบราคาสินค๎าจากท๎องตลาด  จ านวน  3  ร๎าน  ได๎แกํ 
               1. ร๎านกิตติรวมภัณฑ์ 
               2. ร๎านทัศนา 
               3. ร๎านเอกเจริญพานิช 
5.รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
        1.นางล าดวน   ไชยค าภา        ต าแหนํง  รองปลัดองค์การบริหารสํวนต าบล   ประธานกรรมการ 
        2.นายสุภาพ     วํองไว           ต าแหนํง  หัวหน๎าส านักงานปลัด                 กรรมการ 
        3.นางสาวปาณิสา  ประถังธานี  ต าแหนํง  หัวหน๎าสํวนการศึกษาฯ                กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารแนบท้ายตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

การจัดซื้อวัสดุจัดการเรียนการสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแขม ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลแวงน้อย  อ าเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 

สื่อการเรียนการสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา/หน่วย

(บาท) 
1 ฟันจ าลองพร๎อมแปรงขนาดเล็ก  

ขนาด 16 x 22 x 12 ซม. 
1 ชุด 1,640 

2 โครงกระดูกจ าลอง ขนาด 42 ซม.  2 ชุด 1,990 
3 หมวกรูปสัตว์ แบบผ๎า ชุดละ 3 แบบ  3 ชุด 1,500 
4 ชุดหมอเก๎าอ้ี ท าด๎วยพลาสติกอยํางดี 5 ชุด 1,300 
5 โต๏ะคุณหมอ ท าด๎วยพลาสติกอยํางดี 5 ชุด 1,390 
6 โทรศัพท์คณิตศาสตร์ แบบไม๎ 5 ชุด 800 
7 ตัวตํอมหัศจรรย์ 

คุณลักษณะ  
-ท าด๎วยพลาสติกอยํางดีเป็นรูปเรขาคณิต  มีลักษณะ
เป็นเหลี่ยมเพ่ือสามารถตํอเป็นรูปตํางๆ ได๎ 
-บรรจุอยูํในฐานพลาสติกใส เรียงเป็นทรงปิรามิด      
3 ฐาน/กลํอง 

30 ชุด 
 

530 

8 ชุดล าโพงไร๎สาย 
คุณสมบัติเฉพาะ 
-รูปทรงขนาดกระทัดรัด  เคลื่อนย๎ายสะดวก  
-สํงสัญญาณไร๎สายระหวํางไมล์ไร๎สายกับเครื่องขยาย 
-สามารถใช๎ไมล์ตํอเข๎ากับเครื่องขยายโดยตรง 
-ปุ่มควบคุมเสียงแบบอิสระ 
-มีชํองสัญญาณเสียงออก (OUT PUT) 
-แบตเตอรี่เครื่องขยายสามารถบรรจุซ้ าได๎ 
-ก าลังขยายเสียง 35 วัตต์ 

1 ชุด 4,950 

9 ชุดล าโพงเคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริม 1 ชุด 4,850 
10 แผํนกิจกรรมเรียนรู๎รูปทรงเรขาคณิตพร๎อมกระเป๋าเก็บ 

คุณลักษณะ 
-เป็นแผํนพีวีซี ขนาด 200x200 ซม. ข๎างในเย็บเป็น
รูปทรงเรขาคณิตสีตํางๆ 30 รูป 
-รูปทรงเรขาคณิตขนาด 20x20 ซม. 30  ชิ้น 

1 ชุด 5,300 

11 หนังสืออมตะนิทาน 2 ภาษา  1 ชุดมี 9 เลํม 1 ชุด 1,800 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

12 ชุดหนังสือการละเลํนพ้ืนบ๎าน 4 ภาค 
ขนาดกว๎าง 23 x 22.8 ซม. ปกแข็ง สีทั้งเลํม 

1 ชุด 2,800 

13 ลูกโลกพูดได๎ 3 ภาษา (ไทย-จีน-อังกฤษ) 
พร๎อมปากกา,ฐานลูกโลกและก๎านยึดบานลูกโลก  

1 ชุด 18,000 

14 ชุดตัวตํอวิศวกรน๎อย   
คุณลักษณะ   1 ชุดมีจ านวน 85 ชิ้นวัสดุท าจาก
พลาสติกอยํางดี สีที่ใช๎    NON-TOXIC 

1 ชุด 590 

15 ร๎อยเชือกรูปทรงสามมิติ 1 ชุด 1,940 
16 ฐานวางเสาธงใหญํ 11 ชุด 180 
17 ธงประเทศบรูไนพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 
18 ธงประเทศกัมพูชาพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

19 ธงประเทศอินโดนีเซียพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

20 ธงประเทศลาวพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

21 ธงประเทศมาเลเซียพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

22 ธงประเทศฟิลิปปินส์พร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

23 ธงประเทศสิงคโปร์พร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

24 ธงประเทศไทยพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

25 ธงประเทศเวียดนามพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

26 ธงอาเซียนพร๎อมเสาใหญํ 1 ชุด 1,982 

วัสดุการศึกษา 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

27 บัญชีเรืยกชื่อเด็กปฐมวัย 12 เลํม 30 
28 สมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก (ศพด./02) 15 เลํม 45 
29 สมุดรายงานประจ าตัวเด็ก (ศพด./01) 105 เลํม 30 
30 แฟ้มผลงานเด็ก (แบบพลาสติก) 45 อัน 35 
31 กระดาษท าปก ขนาด A4 คละสี 10 ริม 85 
32 กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม 10 ริม 110 
33 กระดาษกาวคละสี ขนาด 2 นิ้ว 30 ม๎วน 45 
34 เทปใสแกนเล็ก 10 ม๎วน 16 
35 ปากกาลูกลื่น สีน้ าเงิน ขนาด 0.5 มม.  3 โหล 120 
36 กาว 2 หน๎าแบบหนา  ขนาด 1 นิ้ว 20 ม๎วน 20 
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ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย 
ราคากลาง/
หน่วย(บาท) 

37 เครื่องยิงบอร์ด ขนาด 3.6 x 17.6 x 15.1 ซม.     
(ใช๎ลวดยิงเบอร์ T3-10MB,  T3-13MB,  3-1M      
ยิงได๎ลึก 6-13 มม. น้ าหนัก 720 กรัม    ตัวเครื่อง
ท าด๎วยเหล็ก) 

1 เครื่อง 1,200 

38 สมุดเบอร์ 2 ปกแข็ง ปกพลาสติก (สมุดนัมเบอร์) 6 เลํม 45 
39 กรรไกรส านักงาน ขนาด 8 นิ้ว 5 อัน 60 
40 กรรไกรปลายงอน (ส าหรับเด็ก) ขนาด 4 นิ้ว 30 อัน 25 
41 กระดาษ 100  ปอนด์ ขนาด 22 x 30 นิ้ว       

(ขนาดโปสเตอร์)  
12 แผํน 45 

42 กระดาษชาร์ทสี  แผํนใหญํ คละสี  12 แผํน 15 
43 ปากกาลบค าผิด ชนิดหัวเข็ม ขนาด 3.5 มล. 10 ด๎าม 55 
44 สีไม๎แทํงยาว 12 สี  12 กลํอง 50 
45 ดินสอ HB 74 แทํง 3 
46 สีเทียน 150 แทํง/ถัง 2 ถัง 329 
47 ดินน้ ามัน 300 ก๎อน 3 
48 แบบฝึกหัดคัดไทยระบายสี ก.ไกํ  45 เลํม 30 
49 หนังสือระบายสีภาพแสนสนุกสัตว์โลกนํารัก 45 เลํม 30 
50 ชุดวางแก๎วน้ าคุณหนู แขวนแก๎วน้ า 35 ใบ ขนาด 

80x118 ซม. 
2 ชุด 2,650 

51 ตู๎เก็บเอกสารไม๎ ขนาด 38 x 80 x 155 1 ชุด 6,950 

เครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ล าดับที่  รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
52 สะพานคูํฝึกทรงตัว 1 ชุด มี 6 ชิ้น สะพาน 2 บันได 

4 
1 ชุด 16,000 

53 อุโมงค์รถไฟบู๏น บู๏น ขนาด  160 x 220 x 106 ซม. 1 ชุด 25,900 
รวม  53   รายการ 

 


