
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง 

………………………………………………………… 
ด้วยเทศบาลต าบลหลักช้าง มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

(มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่องพร้อมติดตั้ง 
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ ากว่า 
2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน  

40000 บีทียูต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5  

4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น 
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5. เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ 
สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9  

มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว4 ลงวันที่ 11 มกราคม 2533 
และตามคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง(EER) นอกเหนือจาก
การพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจ านวน บีทียู เท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้น าจ านวน บีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียู.ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า  

EER ถ้าค่า EER  สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย สวิตซ์ 1 ตัว 

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร ,สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
     ราคากลาง 149,200.บาท(หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   

                         ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
                   1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซ้ือดังกล่าว ถ้าเป็นตัวแทน
จ าหน่ายจะต้องมีหลักฐานการแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่าย  

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
 ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น    
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4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา 
ให้แก่เทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น
ผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้   

                    ก าหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 18  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 โดยในวันที่ 18-22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.
2557  ถึงวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  ให้ยื่นเอกสาร ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง   อ าเภอ     
ช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ในวันและเวลาราชการ   และ
ในวันที่ 23  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  ให้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) ชั้น 2 
ระหว่างเวลา 08.30น.   ถึง เวลา 16.30 น. และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 4 เดือนสิงหาคม      
พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.    เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอ ซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 300 บาท  ได้ที่กองคลังเทศบาล 
ต าบลหลักช้าง ระหว่างวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557  ถึงวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557     
ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 16.30 น.  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   โทร.0-2402-8478   
หรือ  0-8997-34990 ในวันและเวลาราชการ  และทางเว็บไซต์www.gprocurement.go.th ของ
กรมบัญชีกลาง หรือเว็ปไซต์ www.lakchang.go.th   ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 18  กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 

     
(นายชินวรณ์  วิเชียร)  

นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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เอกสารสารราคาซื้อ เลขที่ 7 /2557  
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง  

ตามประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  ลงวันที่  18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
……………..…………………………………… 

เทศบาลต าบลหลักช้าง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาล” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ)ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 
เพ่ือใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลหลักช้าง (ตามรายละเอียดแนบท้าย) 

ราคากลาง 149,200.บาท( หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน ) 
    ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ        
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้      
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  

(1)  หลักประกันสัญญา 
(2)  หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

1.5 บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  ถ้าเป็นตัวแทนจ าหน่าย 

จะต้องมีหลักฐานการแสดงการเป็นตัวแทนจ าหน่าย   
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ                            

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 
สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5 

        2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น      
 
          2.5../ผู้เสนอราคา... 
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   2.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ประกอบหรือผลิต  หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก                   

ผู้ประกอบผลิต โดยจะต้องแนบเอกสารแสดงการเป็นผู้ประกอบหรือผลิตหรือหลักฐานการการเป็นตัวแทน
จ าหน่าย  มาแสดงด้วย 

3.หลักฐานการเสนอราคา 
                      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้      
นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
 

3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน                   
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนาสัญญา 
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล 
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตาม 
ที่ระบุไว้ใน (1) 

(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และส าเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพ่ิม(ถ้าม)ี  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ข้อ 1.6  (1) 

3.2   ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้ 
(1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ    
(2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ                        

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 

ข้อ 1.6 (2)           
4. การเสนอราคา 

                     4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ   
ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ 
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
ราคารวมที่เสนอ 
          /จะต้องตรงกัน... 
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จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิด 
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง 
จนกระท่ัง  ส่งมอบพัสดุให้  ณ ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง 
                     ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

   4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนาม     
ในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะของ  
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ)  ขนาด 30000 บีทียู  ไปพร้อมกับใบเสนอราคา      
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้เทศบาลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง    
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข้าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบรา
คามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตรวจสอบ  ภายใน   3  วัน 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน.......-......... เพ่ือใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้เทศบาล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ  
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
  4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 
  4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ  
เลขที่  6/2557” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ในวันที่ 18  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 ถึงวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2557 โดยในวันที่ 18-22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557 และวันที่ 24 เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2557  ถึงวันที่       
1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  ให้ยื่นเอกสาร ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา16.30 น. ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 23  เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ให้ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ 
หรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) ชั้น 2 ระหว่างเวลา 08.30น.  
ถึง เวลา 16.30 น.เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ 
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตาม ข้อ 1.5(1)  ณ  วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา 
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2)  และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคา รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
 
          /คัดเลือกและ..... 
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คัดเลือกและเทศบาลต าบลหลักช้าง  พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการ 
อันเป็น  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง  
ภายใน 3 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้
ถือเป็นที่สุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ                         
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้าง 
ขององค ์ การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) ชั้น 2 ในวันที่ 4 เดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2557  ตั้งแต่เวลา  09.30  น.  เป็นต้นไป 

  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา                
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ                    
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคา ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการ   
เปิดซอง  ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                     5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
                     5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง                           
สอบราคา  จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือที่ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา 
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลหลักช้าง  เท่านั้น 
                     5.3  เทศบาลต าบลหลักช้าง  สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีต่อไปนี้ 
                                  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือใน 
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
                                  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ                 หรอืมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้            
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
 
 
          /5.4.ในการตัดสิน... 
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                     5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ 
เทศบาลต าบลหลักช้าง  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี เกี่ยวข้อง 
กับผู้เสนอราคาได้  เทศบาลต าบลหลักช้างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐาน ดังกล่าว  
 ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5  เทศบาลต าบลหลักช้าง  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  
 หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ  เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหลักช้างเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งเทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคา  เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้
ว่าการเสนอราคา กระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคลอื่นมา เสนอราคาแทนเป็นต้น 

  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา  ว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.6  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น  ณ  วัน ประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5  เทศบาลต าบลหลักช้างมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ  
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.6  และเทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ 
ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนิน 
การไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ดังกล่าวได้              

6. การท าสัญญาซื้อขาย 
  6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ เทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน           
การท าสัญญาตามสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 
  6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  15 วันท าการ              
ของทางราชการ  หรือเทศบาลต าบลหลักช้างเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับเทศบาลต าบลหลักช้าง  ภายใน  7  วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได้ให้เทศบาลต าบลหลักช้าง  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหลักช้าง โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือ 

ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
(3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 

1.4 (1) 
 



          /(4) หนังสือค้ า... 
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(4)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ 
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดย
อนุโลมให้ใช้  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ  1.4 (1) 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

          หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา      
(ผู้ขาย)  ส่งมอบพัสดุครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7.อัตราคา่ปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
          ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 

1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม  ภายใน  
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2557(เงินกัน) 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อเทศบาลต าบลหลักช้างมีเงินงบประมาณเพียงพอ  

แล้วเท่านั้น 
 9.2  เมื่อเทศบาลต าบลหลักช้าง  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ

สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้น
ต้อง น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการ- 

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7 วัน นับตั้งแตว่ันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ   
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้                          

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ  
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง 
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 
 

/9.3 ผู้เสนอราคา.... 
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  9.3  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหลักช้าง  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดระบุในข้อ 6  เทศบาลต าบลหลักช้าง อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                     9.4  เทศบาลต าบลหลักช้าง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

      
          

 
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเครื่องปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง 
แนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 6 /2557 

ลงวันที่  18 กรกฎาคม 2557 
------------------------------------------- 

รายละเอียดคุณลักษณะ 
 

1   ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ ากว่า 
2 ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
3 เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน  

40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสากรรม มอก.2134-2545 และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5  

4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็น 
และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

5 เครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและ 
สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

6 มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
7 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 

วันที่ 9 มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว4 ลงวันที่ 11 
มกราคม 2533 และตามคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งท่ี 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 
มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานโดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง
(EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ 

- ถ้าจ านวน บีทียู เท่ากันให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวัตต์ที่น้อยกว่า 
- ถ้าจ านวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้น าจ านวน บีทียูหารด้วยจ านวนวัตต์ (บีทียู.ต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า 

EER  ถ้าค่า EER  สูงถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 
8 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ประกอบด้วย สวิตซ์ 1 ตัว, ท่อ 

ทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 5 เมตร ,สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 


