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                 เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "เทศบาล" มีความประสงคจะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการทาง
ภาษา ตามรายการ ดังนี ้ 
                  ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๑  โครงการ 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี ้
                  
                  ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือ
แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไมเปน



ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐับาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 
                       ๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือของเทศบาล 
                  
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคา
เปน ๒ สวน คือ 
                       ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอม
ท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่น
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
                                (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี ้โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ินและ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอม



ประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 
                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี ้ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลข
และตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมคา
ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ  เทศบาลตําบล
อากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร 
                                ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 
                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑ
หองปฏิบัติการทางภาษา ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี ้เทศบาลจะยึดไวเปนเอกสารของ
ทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนํา
ตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                        ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยาง  เครื่องควบคุมสําหรับผูสอน, เครื่องขยายเสียงสําหรับผูเรียน, เครื่องเลน
บันทึกเสียงสําหรับผูเรียน,เครื่องเลนและบันทึกเสียงสําหรับผูสอน,ชุดหูฟงไมโครโฟนลําโพงประจําหองเรียน ไปแสดง เพ่ือให
คณะกรรมการพิจารณาในวันเปดซองดวย และสินคาท่ีจะสงมอบตองมีคุณภาพเหมือนตัวอยางท่ีนํามาเสนอ ท้ังเทศบาลจะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีจะเกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว  
 
                       ๔.๖ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา โดยระบุไวท่ีหนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑/
๒๕๕๘" ยื่นตอเจาหนาท่ี ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซอง วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หองประชุมช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ) 
                                เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ
ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 



                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอ
ราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิง
งาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
                                ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ขางตน ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หองประชุมช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร ในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
                                การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลว จะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
                  
                  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี ้เทศบาลจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผู
เสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอเทศบาลเทานั้น 
                       ๕.๓ เทศบาลสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
                                (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบ
ราคา ของเทศบาล 
                                (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมด
ในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม



ประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาล มีสิทธ์ิใหผู
เสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได เทศบาลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       ๕.๕ เทศบาลทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซ้ือ
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลเปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังเทศบาลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวา
จะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ เทศบาลมีอํานาจท่ีจะตัด
รายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๖ และเทศบาลจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
                  
                  ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต
วันท่ีทําขอตกลงซ้ือ เทศบาลจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 
                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ
เทศบาลเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดัง
ระบุในขอ ๑.๓ กับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอย
ละ ๕ ของราคาส่ิงของท่ี สอบราคาไดใหเทศบาลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกเทศบาล โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ (๑) 



                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาซ้ือขายแลว 
                  
                  ๗. อัตราคาปรับ 
                       คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน 
                  
                  ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                       ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต
กรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับ
มอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                  
                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือเทศบาลไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน แลวเทานั้น 
                       ๙.๒ เม่ือเทศบาลไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซ้ือส่ิงของตาม สอบราคาซ้ือ แลวถาผูขาย
จะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี ้ 
                                (๑) แจงการส่ังหรือนําส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอเทศบาลเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายส่ังหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                (๒) จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเทศบาลเจาทาใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย
เรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาว ี 
 
 
 



                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงเทศบาลไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุ
ไวในขอ ๖ เทศบาลอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                       ๙.๔ เทศบาลสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  
  

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

  
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เร่ือง สอบราคาซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา 
  
             เทศบาลตําบลอากาศอํานวยมีความประสงคจะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา ตามรายการ ดังนี้ 
                  ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษา จํานวน ๑  โครงการ 
 

          ราคากลางของครุภัณฑหองปฏิบัติการทางภาษาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน ๔๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสนส่ีหม่ืนส่ีพันบาทถวน) 
            ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี ้
                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. เปนผูท่ีผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

                   ๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซ้ือ
ครั้งนี ้
          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ (โดยกําหนดยื่นซอง วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร และวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ กําหนดยื่นซอง ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐ หองประชุมช้ัน ๒ ท่ีวาการอําเภออากาศอํานวย อ.อากาศอํานวย จ.สกลนคร ) และกําหนดเปดซองใบเสนอ
ราคาในวันท่ี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

          ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ไดท่ี สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ต.อากาศ อ.อากาศอํานวย จ.
สกลนคร ในวันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ในราคาชุด
ละ ๒๐๐ บาท ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.akatumnuay.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๒๗๙๙๐๕๕ ในวัน
และเวลาราชการ 
 
  
                                                                                                          ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(นายวัชรินทร รุณจักร)  
นายกเทศมนตรีตําบลอากาศ 


