ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง
จํานวน 13 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
..........................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จํานวน 13 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะ
ปันหยี อําเภอเมือง จังหวัด ดังรายการดังนี้
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง
- ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 23,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 115,000.- บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 7 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 16,500.- บาท รวมเป็น
เงิน 115,500.- บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด
-ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 13,100.- บาท รวมเป็น
เงิน 13,100.- บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด
โดยติดตั้งทั้งหมด ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าด่าน ตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
ราคากลางหรือจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 243,600.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อย
บาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดังนี้
1. ขนาดกําหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ํากว่า
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ
ถอดล้างทําความสะอาดได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
/3. ไม่เป็น...

-23. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะปันหยี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30
น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี และวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการ
อําเภอเมืองพังงา) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.3o น.
กําหนดเปิดซองสอบราคาตามโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองพังงา)
ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ราคาชุ ด ละ 100.- บาท ณ กองคลัง องค์ การบริ ห ารส่ วนตํ า บลเกาะปั น หยี ตั้ งแต่ วั น ที่ 11
ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
ww.kohpanyee.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-440425
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557
ดํารง สินโต
(นายดํารง สินโต)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 001 / 2558
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง
จํานวน 13 เครื่อง ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
(รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามเอกสารแนบท้าย)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
ลงวันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

*********************************
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “องค์การบริหารส่วนตําบล” มีความประสงค์จะ
สอบราคาสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน(เครื่องปรับอากาศ) ชนิดติดผนัง พร้อมติดตั้ง จํานวน 13 เครื่อง ของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเกาะปั น หยี อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด พั ง งา (รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ ต าม
เอกสารแนบท้าย)
ราคากลาง 243,600.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะพัสดุและจุดติดตั้ง (Site) (ตามที่ อบต.เกาะปันหยี กําหนด)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้า
เสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตําบล
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ไม่เป็น...

-22.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-Gp) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
3.2 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา รวมทั้งรายการ จํานวน
ตัวอย่าง (ถ้ามี)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงอย่างเดียว โดยเสนอราคา
รวมและราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่ง
มอบพัสดุให้
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ และ
ซองเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอ....

-34.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะของ
ครุภัณฑ์สํานักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ไปพร้อมกับใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
องค์การบริหารส่วนตําบลจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน
3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเกาะปันหยี โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 001 /2558"
ยื่นต่อ “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” ซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น.
ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี และวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น.16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับ (ที่ว่าการอําเภอเมือง
พังงา) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลระดับอําเภอ (ที่ว่าการอําเภอเมืองพังงา)

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบล
5.3 องค์การบริหารส่วนตําบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อนไขที่ กํา หนดในเอกสารสอบราคาที่ เ ป็ น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
/5.4 ในการ...

-45.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ องค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมรับหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 องค์การบริหารส่วนตําบลทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้ง
งาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ องค์การบริหารส่วนตําบลจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ ของ
ทางราชการหรือองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบ
ราคา จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับองค์การบริหารส่วนตําบลภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได้ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไว้
ในข้อ 1.4 (1)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(5) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาซื้อ
ขายที่วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
/8. การรับ.....

-58. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัด
จากวันที่องค์การบริหารส่วนตําบลได้รับมอบโดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน…
15…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบล มีเงินเพียงพอแล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน…7…วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.3
ผู้เสนอราคาซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบล ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตําบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 องค์การบริ หารส่ ว นตํ าบล สงวนสิทธิที่จ ะแก้ไข เพิ่ มเติมเงื่ อนไขหรือข้อกํา หนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี
วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2557
………………………………………………..
เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ประหยัดไฟเบอร์ 5 พร้อมติดตั้ง
- ขนาด 18,000 บีทียู จํานวน 5 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 23,000.- บาท รวม
เป็นเงิน 115,000.- บาท ตั้งตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
-ขนาด 13,000 บีทียู จํานวน 7 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 16,500.- บาท รวมเป็น
เงิน 115,500.- บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด
-ขนาด 9,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง ราคากลางเครื่องละ 13,100.- บาท รวมเป็น
เงิน 13,100.- บาท ตั้งตามราคาท้องตลาด
โดยติดตั้งทั้งหมด ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะปันหยี (หลังใหม่) หมู่ที่ 1 บ้าน
ท่าด่าน ตําบลเกาะปันหยี อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
ราคากลางหรือจํานวนเงินงบประมาณทั้งหมด 243,600.- บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อย
บาทถ้วน) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว มีรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ดังนี้
1. ขนาดกําหนดเป็นขนาดที่ไม่ต่ํากว่า
2. ราคาที่กําหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วย
ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
5. เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ
ถอดล้างทําความสะอาดได้
6. มีความหน่วงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร์
****************************************************

