เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๘
สอบราคาซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
ตามประกาศ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
......................................................
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ สอบราคาซื้อ
กลองโทรทัศนวงจรปด ตามรายการ ดังนี้
กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง
จํานวน
๑ โครงการ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบ
เสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่

เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้ง
ปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ กลองโทรทัศนวงจรปด ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที่ ๒/๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซอง วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันที่ ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๘ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หองประชุมชั้น ๒ ที่วาการ
อําเภออากาศอํานวย จ.สกลนคร)
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา

วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
เทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หองประชุมชั้น ๒ ที่วาการอําเภอ
อากาศอํานวย จ.สกลนคร ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอเทศบาลเทานั้น
๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของเทศบาล
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชือ่
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
เทศบาล มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได เทศบาลมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ เทศบาลทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งเทศบาลจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก
มีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ เทศบาลมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ ๔.๖ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือเทศบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา จะตองทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาไดใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พน
จากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคา
ซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ เทศบาลสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรื่อง สอบราคาซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด ตามรายการ ดังนี้
กลองโทรทัศนวงจรปดพรอมติดตั้ง
จํานวน
๑ โครงการ
ราคากลางของกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง เปนเงินทั้งสิ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหมื่น
บาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซอง วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม
๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๘ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ หองประชุมชั้น ๒ ที่วาการอําเภออากาศ
อํานวย จ.สกลนคร) และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตน
ไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่ สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
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