
 
ประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว 

เร่ือง   สอบราคาจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมตดิตัง้ 
……………………… 

 

ด้วยเทศบาลต าบลขนุแก้ว  มีความประสงค์จะสอบราคาจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด  24,000 บีทีย ู 
จ านวน  4  เคร่ือง   ขนาด 30,000  บีทีย ู จ านวน   4  เคร่ือง    ส าหรับตดิตัง้อาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็กต าบล
ขนุแก้ว หมูท่ี่  3 ต าบลขนุแก้ว อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม การตดิตัง้ให้เป็นไปตามแปลนผงัแอร์ท่ี
เทศบาลต าบลขนุแก้วก าหนด   รายละเอียดคณุลกัษณะ   ดงันี ้ 

1) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมคา่ตดิตัง้  
2) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กิน  40,000  บีทีย ู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์  5 
3) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทัง้ชดุ  ทัง้หนว่ยสง่ความเย็นและหนว่ย

ระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
4) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  สามา รถดกัจบัอนภุาคฝุ่ นละออง  และสามารถ

ถอดล้างท าความสะอาดได้ 
- ชนิดตัง้พืน้หรือแขวน 

5) มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ   ให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี   เม่ือวนัท่ี  9  

มกราคม  2533  แจ้งตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี   นร 0202/ว 4  ลง
วนัท่ี  11  มกราคม  2533  และตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ ครัง้ท่ี  
3/2539 (ครัง้ท่ี  57)  เม่ือวนัท่ี  14  มิถนุายน  2539  เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน   
โดยให้พิจารณาจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสงู (EER)  นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิ คือ   
-  ถ้าจ านวนบีทียเูทา่กนั  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ท่ีน้อยกวา่   
-  ถ้าจ านวนบีทียไูมเ่ทา่กนั  ให้น าจ านวนบีทียหูารด้วยจ านวนวตัต์ (บีทียตูอ่วตัต์)  ผลท่ี

ได้คือคา่  EER  ถ้าคา่ของ  EER  สงู  ถือวา่เ คร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสงู  
สามารถประหยดัพลงังานได้ดีกวา่ 

 
/ (2) 7) การตดิตัง้... 

 



(2) 
 

7)  การตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 
(1)  แบบแยกสว่น  ประกอบด้วยอปุกรณ์  ดงันี ้ สวิตซ์  1  ตวั  ทอ่ทองแดงไปกลบัฉนวน 

 ยาว   5  เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน  15  เมตร หรือตามความเหมาะสมในการตดิตัง้ 
8) เคร่ืองปรับอากาศใช้ไฟฟ้า   220  โวลล์ 
9) การตดิตัง้ให้เป็นไปตามแปลนผงัแอร์ท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วก าหนด 

 
ราคากลางของเคร่ืองปรับอากาศในการสอบราคาครัง้นี  ้ เป็นเงิน 280,000.00 บาท และหากปรากฏวา่

การเสนอราคาขายมีราคาท่ีแตกตา่งหรือไมแ่ตกตา่งไปจากราคากลางท่ีได้ประกาศไว้ในราคากลางดงักลา่ว ไม่
มีผลผกูพนัให้ต้องปฏิบตัไิปตามราคากลางนัน้ (ผู้ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการเสนอราคานัน้เอง  จะน า
ราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องในภายหลงัไมไ่ด้ )  
 ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้  

1. เป็นนิติบคุคลหรือบคุคล  ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุสอบราคาซือ้ดงักลา่ว 
2. ไมเ่ป็นผู้ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไมเ่ป็นผู้

ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิตบิคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ    
3. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอ

ราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้  
4. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคา  ให้แก่เทศบาลต าบลขนุแก้ว  

ณ  วนัท่ีประกาศสอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครัง้นี  ้

5. ในการซือ้หรือขอรับเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องน าหนงัสือรับรอง การจดทะเบียนหุ้นสว่น
บริษัท   ใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  
และหนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนซือ้
เอกสารสอบราคาแทนตน 

6. ให้เอกสารสอบราคาซือ้ตามท่ีประกาศสอบราคาซือ้ เป็นสว่นหนึง่ของประกาศสอบราคาซือ้ฉบบันี ้
 

 ก าหนดย่ืนซองสอบราคา   ตัง้แตว่นัท่ี  10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  ถึงวนัท่ี  24 เดอืน สิงหาคม 

พ.ศ. 2558  ระหวา่งเวลา  08.30  น.  ถึง   16.30  น.   ณ    ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว    และในวนัท่ี  10 

เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558   ย่ืนซองเสนอราคา   ณ    ศนูย์รวมขา่วการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยการบริหาร
ราชการสว่นท้องถ่ินอ าเภอนครชยัศรี  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558   
เวลา  10.00    น.   เป็นต้นไป 

/(3) ผู้สนใจตดิ... 
 



(3) 
 

ผู้สนใจตดิตอ่ขอรับเอกสารสอบราคาได้ท่ี  ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว  ระหวา่งวนัท่ี  10 เดือน 

สิงหาคม พ.ศ. 2558  ถึงวนัท่ี 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558   ดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th  ,  www.khunkaew.go.th  หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข 0-3499-0619  
ในวนัและเวลาราชการ 
 
 การสอบราคาครัง้นี  ้ จะด าเนินการโดยใช้จา่ยจากเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 
2557 (รายจา่ยค้างจ้าง) เทศบาลต าบลขนุแก้วสงวนสิทธ์ิท่ีจะยกเลิกการสอบราคา หากไมไ่ด้รับอนมุตัเิงิน
งบประมาณหรือไมส่ามารถด าเนินการได้ตามระเบียบ กฎหมาย ซึง่ได้ก าหนดไว้ และในกรณีผู้ เสนอราคาซึง่
เทศบาลต าบลขนุแก้ว ได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีราชการก าหนดเทศบาลต าบล
ขนุแก้ว จะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้คา่เสียหายอ่ืน(ถ้ามี) อาทิเชน่ คา่ความเสียหายกรณีท่ีผู้ เสนอราคาต ่าสดุ
ซึง่ทางราชการเรียกให้เข้ามาท าสญัญาแล้วไมม่าท าสญัญา อนัสง่ผลให้ราชการต้องซือ้กบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน
ในราคาท่ีสงูกวา่  เป็นต้น   รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการด้วย  
 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี   10   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 

                                                  (ลงช่ือ) 
                                                                (นายสมศกัดิ ์  เอ่ียมพินพนัธุ์) 
                                                                นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.khunkaew.go.th/


เอกสารสอบราคาซือ้   เลขที่   1 / 2558 

การซือ้เคร่ืองปรับอากาศ  พร้อมตดิตัง้ 

ตามประกาศเทศบาลต าบลขุนแก้ว    ลงวันท่ี   10   เดือน สิงหาคม   พ.ศ. 2558 

 
     เทศบาลต าบลขนุแก้ว    ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่   “เทศบาลต าบล”    มีความประสงค์จะสอบราคาจดัซือ้ 

เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทีย ู จ านวน  4  เคร่ือง   ขนาด 30,000  บีทีย ู จ านวน   4  เคร่ือง    ส าหรับ
ตดิตัง้อาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็กต าบลขนุแก้ว หมูท่ี่  3 ต าบลขนุแก้ว อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม การ
ตดิตัง้ให้เป็นไปตามแปลนผงัแอร์ท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วก าหนด  (รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ข้อ  1.1) 
ซึง่พสัดท่ีุซือ้นีต้้องเป็นของแท้   ของใหม ่  ไมเ่คยใช้งานมาก่อน   ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ   อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งานได้
ทนัที  และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบบันี  ้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสญัญาซือ้ขาย 
1.4 แบบหนงัสือค า้ประกนั  (หลกัประกนัสญัญา) 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
2.1 เป็นนิตบิคุคลหรือบคุคล  ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุสอบราคาซือ้ดงักลา่ว 
2.2 ไมเ่ป็นผู้ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  หรือไม่  

เป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิตบิคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้  

เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 
2.4 ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคา       ให้แก่เทศบาล

ต าบล 
ขนุแก้ว  ณ  วนัท่ีประกาศสอบราคา  หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครัง้นี  ้

2.5 ในการซือ้หรือขอรับเอกสารสอบราคาผู้ประกอบการต้องน าหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้น  
สว่นบริษัทใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม (ถ้ามี) หรือใบทะเบียนพาณิชย์  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  และหนงัสือ
มอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนซือ้เอกสารสอบราคาแทนตน 
                    2.6   ให้เอกสารสอบราคาซือ้ตามท่ีประกาศสอบราคาซือ้ เป็นสว่นหนึง่ของประกาศสอบราคาซือ้
ฉบบันี ้
 3.    หลักฐานการเสนอราคา 
         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองสอบราคา    ดงันี ้



        3.1   ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท      และส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
(ถ้ามี)   พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
         ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียนพาณิชย์   และใบทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม  (ถ้ามี)   พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

3.2   หนงัสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย      ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบอ านาจ
ให้ 

บคุคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
3.3   บญัชีรายการเอกสารทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัซองสอบราคา         รวมทัง้รายการและ

จ านวน     
ตวัอยา่ง  (ถ้ามี) 

4. การย่ืนซองสอบราคา 
4.1 ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี  ้     โดยไมมี่

เง่ือนไข 
ใด ๆ  ทัง้สิน้   และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วนลงลายมือช่ือของผู้ เสนอราคาให้ชดัเจน  จ านวนเงิน
ท่ีเสนอต้องระบตุรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไมมี่การขดูลบ  หรือแก้ไข  หากมีการขดูลบ  ตก  เตมิ  แก้ไข  
เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคาพร้อมประทบัตรา   (ถ้ามี)   ก ากบัไว้ด้วยทกุแหง่ 

4.2 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม 

และหรือราคาตอ่หนว่ย  และหรือตอ่รายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง    ทัง้นีร้าคารวม
ท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั   
โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่มและภาษีอากรอ่ืน  คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ  
ทัง้ปวงจนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ 
ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ….45.… วนั     นบัแตว่นัเปิดซองสอบราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดุ  ไมเ่กิน…30…วนั  นบัถดัจากวนัลงนาม 
ในสญัญาซือ้ขาย 

4.4 ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่แคตตาล็อก    และหรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ   
เคร่ืองปรับอากาศ   ตามที่เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนดไว้     ไปพร้อมใบเสนอราคา    เพ่ือประกอบการ
พิจารณา   หลกัฐานดงักลา่วนี ้   เทศบาลต าบลจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
      ส าหรับแคตตาล็อคท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง   โดยผู้ มี
อ านาจท านิตกิรรมแทนนิตบิคุคล หรือบคุคลธรรมดาท่ีเข้าสอบราคา  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามี
ความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อค  ผู้ เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตรวจสอบ   ภายใน ……3…… วนั  (นบัแตว่นัท่ีมีการทกัท้วง) 



        4.5   ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดท่ีุเสนอ    จ านวน ……-…… (หนว่ย)  ในวันท่ีมีการ
เปิดซองสอบราคาในครัง้นัน้ เพ่ือให้ในการตรวจทดสอบหรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสญัญา  
ทัง้นี ้  เทศบาลต าบล  จะไมรั่บผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่งดงักลา่ว   ตวัอยา่งท่ีเหลือ
หรือไมใ่ช้แล้ว   เทศบาลต าบลจะคืนให้แก่ผู้ เสนอราคา  
         4.6  ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียด  คณุลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคา 

         4.7   ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนซองสอบราคาท่ีปิดผนกึซองเรียบร้อย    จา่หน้าซองถึงประธานคณะ  
กรรมการเปิดซองสอบราคา    โดยระบไุว้ท่ีหน้าซองวา่   ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี    1/2558  
โดยย่ืนโดยตรงตอ่เทศบาลต าบล  ตัง้แตว่นัท่ี  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558    ถึงวนัท่ี   24   เดือน สิงหาคม  
พ.ศ. 2558   ระหวา่งเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.   ณ   ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว    และในวนัท่ี  10  
เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558   ย่ืนซองเสนอราคา     ณ    ศนูย์ รวมขา่วการจดัซือ้จดัจ้างของหนว่ยการบริหาร
ราชการสว่นท้องถ่ินอ าเภอนครชยัศรี 
         เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไมรั่บซองสอบราคาโดยเดด็ขาด  และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี   25  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2558  เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครัง้นี  ้  เทศบาลต าบลจะพิจารณาตดัสินด้วย…………ราคารวม…………. 

(ราคารวม/ราคาตอ่รายการ/ราคาตอ่หนว่ย) 
5.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ  2 หรือย่ืนหลกัฐานการเสนอราคา ไมถ่กู 

ต้องหรือไมค่รบถ้วนตามข้อ  3  หรือย่ืนซองสอบราคาไมถ่กูต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้    เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญั   ทัง้นี ้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่
จะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลต าบลเทา่นัน้ 

5.3 เทศบาลต าบลสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไมมี่การผอ่นผนัในกรณีดงัตอ่  
ไปนี ้

(1) ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้   ในบญัชีผู้ รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการรับ 
เอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบล           

(2) ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคลหรือบคุคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผู้ เสนอราคาอยา่งหนึง่อยา่งใด  
หรือทัง้หมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั  
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก  เตมิ แก้ไข  เปล่ียนแปลง โดยผู้ เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทบัตรา  (ถ้ามี)   ก ากบัไว้ 

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือเทศ 



บาลต าบลมีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้   
เทศบาลต าบลมีสิทธิท่ีจะไมรั่บราคาหรือไมท่ าสญัญาหากหลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมะสมหรือไมถ่กูต้อง 

5.5 เทศบาลต าบลทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทัง้ 
หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใดหรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้สดุแตจ่ะพิจารณา   ทัง้นี ้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั   
และให้ถือวา่การตดัสินของเทศบาลต าบลจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้ เสนอราคาเสมือนเป็น
ผู้ทิง้งานหากมีเหตท่ีุเช่ือได้วา่   การเสนอราคากระท าไปโดยไมส่จุริต    หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 

6. การท าสัญญาซือ้ขาย 
6.1   ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน     5    วนัท าการของ 

ทางราชการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้ เทศบาลต าบลจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการท า
สญัญาตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ 1.3    ก็ได้ 

6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน   5   วนัท าการของ 
ทางราชการ   หรือเทศบาลต าบลเห็นวา่ไมส่มควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือตามข้อ   6.1   ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ  1.3  กบัเทศบาลต าบล  ภายใน…7…วนั นบัถดัจาก
วนัท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กับร้อยละห้าของราคาสิ่งของท่ีสอบราคา
ได้ให้ เทศบาลต าบลยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา  โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้

(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่เทศบาลต าบล  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท าสญัญาหรือก่อนหน้านัน้ 

                                ไมเ่กิน  3   วนัท าการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ1.4 
(4) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

      หลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขาย   ให้คดิในอตัราร้อยละ …0.20… ตอ่วนั 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ   หรือท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ  1.3   

แล้วแตก่รณี  จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 
……-……… เดือน ……1……… ปี   นบัถดัจากวนัท่ีผู้ ซือ้รับมอบโดยผู้ขายต้องรับจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดงัเดมิภายใน ……7…… วนั   นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
9.1 เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นีไ้ด้มาจากเงินงบประมาณ เงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

 2557 (รายจ่ายค้างจ่าย) การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือเทศบาลต าบลได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุาก
งบประมาณ เงนิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2557 (รายจ่ายค้างจ่าย)  แล้วเทา่นัน้ 

9.2 เม่ือเทศบาลต าบลได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซือ้สิ่งของตามสอบ 



ราคาซือ้แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ   และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด  ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี  ดงันี ้

(1)     แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่ส านกังานคณะ  
กรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วนั   นบัแตว่นัท่ีผู้ขายสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ   เว้นแตเ่ป็น
ของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้  

(2) จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย     หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือ 
ไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือไทย   ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรือ
อ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัติาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่ 
เสริมการพาณิชยนาวี 

9.3 ผู้ เสนอราคาซึง่เทศบาลต าบลได้คดัเลือกแล้วไมไ่ปท าสญัญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง 
ราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ 6  เทศบาลต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย  (ถ้ามี)   รวมทัง้
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 เทศบาลต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไข     เพิ่มเตมิเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านกังานอยัการสงูสดุ   (ถ้ามี) 
 

เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
 
 

วนัท่ี   10   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558 ลงวันที่ 10 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1) ราคาท่ีก าหนดเป็นราคาท่ีรวมคา่ตดิตัง้  
2) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเย็นขนาดไมเ่กิน  40,000  บีทีย ู ต้อง

ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม  และฉลากประหยดัไฟฟ้าเบอร์  5 
3) ต้องเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทัง้ชดุ  ทัง้หนว่ยสง่ความเย็นและหนว่ย

ระบบความร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
4) เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ  สามารถดกัจบัอนภุาคฝุ่ นละออง  และสามารถ

ถอดล้างท าความสะอาดได้ 
- ชนิดตัง้พืน้หรือแขวน 

5) มีความหนว่งเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
6) การจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศขนาดอ่ืน ๆ   ให้เป็นไปตามมตคิณะรัฐมนตรี   เม่ือวนัท่ี  9  

มกราคม  2533  แจ้งตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี  นร 0202/ว 4  ลง
วนัท่ี  11  มกราคม  2533  และตามมตคิณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ ครัง้ท่ี  
3/2539 (ครัง้ท่ี  57)  เม่ือวนัท่ี  14  มิถนุายน  2539  เก่ียวกบัการประหยดัพลงังาน   
โดยให้พิจารณาจดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสงู (EER)  นอกเหนือจากการ
พิจารณาด้านราคา  โดยใช้หลกัการเปรียบเทียบคณุสมบตั ิ คือ   
-  ถ้าจ านวนบีทียเูทา่กนั  ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ านวนวตัต์ท่ีน้อยกวา่   
-  ถ้าจ านวนบีทียไูมเ่ทา่กนั  ให้น าจ านวนบีทียหูารด้วยจ านวนวตัต์ (บีทียตูอ่วตัต์)  ผลท่ี

ได้คือคา่  EER  ถ้าคา่ของ  EER  สงู  ถือวา่เคร่ืองปรับอากาศมีประสิทธิภาพสงู  
สามารถประหยดัพลงังานได้ดีกวา่ 

7) การตดิตัง้เคร่ืองปรับอากาศ 
(1)  แบบแยกสว่น  ประกอบด้วยอปุกรณ์  ดงันี ้ สวิตซ์  1  ตวั  ทอ่ทองแดงไปกลบัฉนวน 

 ยาว   5  เมตร สายไฟยาวไมเ่กิน  15  เมตร หรือตามความเหมาะสมในการตดิตัง้ 
(2) เคร่ืองปรับอากาศใช้ไฟฟ้า   220  โวลล์ 
(3) การตดิตัง้ให้เป็นไปตามแปลนผงัแอร์ท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้วก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



1.2  แบบใบเสนอราคา 

ใบเสนอราคา 
 
เรียน     นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว  
 
         1.  ข้าพเจ้า………………………………..…………………..อยูเ่ลขท่ี…………….ถนน………....…….. 
ต าบล/แขวง…………………..…….อ าเภอ/เขต………………..…………จงัหวดั………………………..……. 
โทรศพัท์…………………………….….  โดย……………………………………………………………………. 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี ้ ได้พิจารณาเง่ือนไขตา่ง ๆ  ในเอกสารสอบราคาซือ้เลขท่ี…………….……และเอกสารเพิ่ม 
เตมิเลขท่ี…………………..…  (ถ้ามี)    โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนัน้แล้ว     รวมทัง้รับรอง
วา่   ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามท่ีก าหนด    และไมเ่ป็นผู้ทิง้งานของทางราชการ     รัฐวิสาหกิจหรือ
หนว่ยการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  อยูใ่นขณะท่ีย่ืนซองเสนอราคาครัง้นี  ้
         2.  ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพสัด ุ    รวมทัง้บริการ    ซึง่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามราคา     และ
ก าหนดเวลาสง่มอบ   ดงัตอ่ไปนี  ้
ที่ รายการ ราคา 

ต่อหน่วย 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

(ถ้ามี) 
จ านวน รวม ก าหนด

ส่งมอบ 

1 เคร่ืองปรับอากาศ   
- ขนาด   24,000  บีทีย ู   
- ขนาด   30,000  บีทีย ู    
ส าหรับตดิตัง้อาคารศนูย์พฒันา  
เดก็เล็กต าบลขนุแก้ว  หมูท่ี่  3 
ต าบลขนุแก้ว อ าเภอนครชยัศรี 
จงัหวั ดนครปฐม การตดิตัง้ให้
เป็นไปตามแปลนผงัแอร์ท่ีเทศ  
บาลต าบลขนุแก้วก าหนด 

   
4 เคร่ือง 
4 เคร่ือง     

 30  วนั 

                                                                   ราคารวมทัง้สิน้   
 (…………………………………………………………………………………..)  ซึง่เป็นราคาท่ีรวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม   รวมทัง้ภาษีอากรอ่ืน      และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว  
           3.  ค าเสนอนีจ้ะยืนอยูเ่ป็นระยะเวลา…………….. วนั   นบัแตว่นัเปิดซองสอบราคาและเทศบาลต าบล
อาจรับค าเสนอนี ้ ณ  เวลาใดก็ได้ก่อนท่ีจะครบก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว หรือระยะเวลาท่ีได้ยืดไปตามเหตุผล
อนัสมควรท่ีเทศบาลต าบลร้องขอ 
           4.  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา   ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ  
                  4.1   ท าสญัญาตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารสอบราคากบั เทศบาลต าบล       ภายใน 
……… วนั     นบัถดัจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งให้ไปท าสญัญา 



                  4.2   มอบหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญาตามท่ีระบไุว้ในข้อ     6          ของเอกสารสอบราคา
ให้แกเ่ทศบาลต าบลก่อนหรือในขณะท่ีได้ลงนามในสญัญาเป็นจ านวนร้อยละห้า    ( 5 % )     ของราคาตาม
สญัญาท่ีได้ระบไุว้ในใบเสนอราคานี ้  เพ่ือเป็นหลักประกนัการปฏิบตัติามสญัญาโดยถกูต้องและครบถ้วน  
                  หากข้าพเจ้าไมป่ฏิบตัใิห้ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ข้างต้นนี ้  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้คา่เสียหายใด ๆ  ท่ีอาจ
มีแกเ่ทศบาลต าบล   และเทศบาลต าบลมีสิทธิจะให้ผู้ เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคาได้   หรือเทศบาลต าบล
อาจเรียกสอบราคาใหมก็่ได้    
                   5.  ข้าพเจ้ายอมรับวา่     เทศบาลต าบลไมมี่ความผกูพนัท่ีจะรับค าเสนอนีห้รือใบเสนอราคาใดๆ  
รวมทัง้ไมต้่องรับผิดชอบในคา่ใช้จา่ยใดๆ   อนัอาจเกิดขึน้ในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา  
      6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา  เชน่  (ตวัอยา่ง) (Sample) แคตตาล็อก  แบบรูปรายการ
ละเอียด  คณุลกัษณะเฉพาะ   (Specifications)     ซึง่ข้าพเจ้าได้สง่ให้แก่เทศบาลต าบล    พร้อมใบเสนอราคา
ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้เทศบาลต าบลไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ 
      ส าหรับตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไมใ่ช้แล้ว   ซึง่เทศบาลต าบลคืนให้    ข้าพเจ้าจะไมเ่รียกร้องคา่เสียหาย
ใดๆ   ท่ีเกิดขึน้กบัตวัอยา่งนัน้ 
      7.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัโิดยถกูต้อง  ตามท่ีได้ท าความเข้าใจและตามความผกูพนัแหง่
ค าเสนอนี ้ ข้าพเจ้าขอมอบ…………………………………………………………………………………….....  
เพ่ือเป็นหลกัประกนัซองเป็นจ านวนเงิน…………………..………………..บาท  มาพร้อมกนันี ้
                8.  ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตวัเลขและตรวจสอบเอกสารตา่งๆ      ท่ีได้ย่ืนพร้อมใบเสนอราคานีโ้ดย
ละเอียดแล้ว   และเข้าใจดีวา่   เทศบาลต าบลไมต้่องรับผิดชอบใดๆ     ในความผิดพลาดหรือตกหลน่ 

9. ใบเสนอราคานีไ้ด้ย่ืนเสนอโดยบริสทุธ์ิยตุธิรรม   และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคดิกนั 
โดยไมช่อบด้วยกฎหมายกบับคุคลหนึง่  หรือหลายบคุคล    หรือกบัห้างหุ้นสว่นบริษัทใดๆ    ท่ีได้ย่ืนเสนอราคา
ในคราวเดียวกนั 
                                  เสนอมา   ณ     วนัท่ี…………. เดือน …………………….. พ.ศ……………….. 
 
                                                    (ลงช่ือ) 
                                                             ( ……………………………………………) 
                                                 ต าแหนง่……………………………………………… 
                                                                              ประทบัตรา (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 



1.3  แบบสัญญาซือ้ขาย 

สัญญาซือ้ขาย 
 

สัญญาเลขที่   …....…./2558     
2  

                สญัญาฉบบันีท้ าขึน้   ณ ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว ต าบลขนุแก้ว  อ าเภอ นครชยัศรี  
จงัหวดันครปฐม    เม่ือวนัท่ี ……..เดือน………….…….พ.ศ…….……..  ระหวา่ง   เทศบาลต าบลขนุแก้ว   
โดย  นายสมศกัดิ ์ เอ่ียมพินพนัธ์  ต าแหนง่  นายกเทศมนตรีต าบลขนุแก้ว   ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีจ้ะเรียกวา่ “ผู้
ซือ้” ฝ่ายหนึง่กบั…………………………….…….ซึง่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล ณ  …………………………… 
มีส านกังานใหญ่อยูเ่ลขท่ี……...ถนน…………..ต าบล/แขวง………..….…….อ าเภอ/แขวง………..….……. 
อ าเภอ/เขต…………..….…จงัหวดั……………..…..โดย………………………………………..………………
ผู้ มีอ านาจลงนามผกูพนันิตบิคุคล ปรากฏตามหนงัสือรับรองของส านกังานทะเบียนหุ้นสว่นบริษัท …………… 
ลงวนัท่ี………..……………..(และหนงัสือมอบอ านาจ  ลงวนัท่ี……………………….…)*  แนบท้ายสญัญานี ้
(ในกรณีท่ีผู้ขายเป็นบคุคลธรรมดาให้ใช้ข้อความวา่กบั ....……………อยูบ้่านเลขท่ี………ถนน…………..…
ต าบล/แขวง………...…..…..อ าเภอ/เขต…………………..จงัหวดั……………...……)* ซึง่ตอ่ไปในสญัญานี ้
เรียกวา่  “ผู้ขาย”  อีกฝ่ายหนึง่ 

                คูส่ญัญา ได้ตกลงกนัมีข้อความดงัตอ่ไปนี  ้
ข้อ 1.   ข้อตกลงซือ้ขาย 
                ผู้ ซือ้ตกลงซือ้และผู้ขายตกลงขาย    เคร่ืองปรับอากาศ  ขนาด 24,000 บีทีย ู จ านวน  4  เคร่ือง   

ขนาด 30,000  บีทีย ู จ านวน   4  เคร่ือง    ส าหรับตดิตัง้อาคารศนูย์พฒันาเดก็เล็กต าบลขนุแก้ว หมูท่ี่ 3 ต าบล
ขนุแก้ว อ าเภอนครชยัศรี จงัหวดันครปฐม  การตดิตัง้ให้เป็นไปตามแปลนผงัแอร์ท่ีเทศบาลต าบลขนุแก้ว
ก าหนด   
เป็นราคาทัง้สิน้………………………..บาท (……….....……………………………………………………...)     
ซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่มจ านวน……………………บาทตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงด้วยแล้ว 
            ผู้ขายรับรองวา่สิ่งของท่ีขายให้ตามสญัญานีเ้ป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน  ไมเ่ป็น
ของเก่าเก็บ  และมีคณุภาพและคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสญัญา  

           ในกรณีท่ีเป็นการซือ้สิ่งของซึง่จะต้องมีการตรวจทดลอง     ผู้ขายรับรองวา่เม่ือตรวจทดลองแล้ว 
ต้องมีคณุภาพและคณุสมบตัไิมต่ ่ากวา่ท่ีก าหนดไว้ด้วย  

 ข้อ 2.  เอกสารอันเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา 
  เอกสารแนบท้ายสญัญาดงัตอ่ไปนีใ้ห้ถือเป็นสว่นหนึง่ของสญัญานี  ้
  2.1 ผนวก 1     ใบเสนอราคา                                                   จ านวน              หน้า 

  2.2 ผนวก 2     แบบแปลนผงัการตดิตัง้แอร์                              จ านวน              หน้า 
  2.3 ผนวก 3     บนัทกึหลกัฐานการตอ่รองราคา                        จ านวน              หน้า 
  2.4 ผนวก 4   เอกสารประกาศสอบราคา เลขท่ี  1/2558               จ านวน             หน้า 
                  2.5 ผนวก  5                                                                             จ านวน              หน้า 



  ความใดในเอกสารแนบท้ายสญัญาท่ีขดัแย้งกบัข้อความในสญัญานี  ้  ให้ใช้ข้อความใน
สญัญานีบ้งัคบั และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสญัญาขดัแย้งกนัเอง  ผู้ขายจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยั
ของผู้ ซือ้ 
 ข้อ 3.  การส่งมอบ 
             ผู้ขายจะสง่มอบสิ่งของท่ีซือ้ขายตามสญัญาให้แก่ผู้ ซือ้     ณ   ส านกังานเทศบาลต าบลขนุแก้ว  
ภายในวนัท่ี……..…เดือน…………………. พ.ศ…….…….ให้ถกูต้องและครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 
1  และข้อ  2   แหง่สญัญานี ้พร้อมทัง้หีบหอ่หรือเคร่ืองรัดพนัผกูโดยเรียบร้อย 

  การสง่มอบสิ่งของตามสญัญานี ้ไมว่า่จะเป็นการสง่มอบเพียงครัง้เดียวหรือสง่มอบหลายครัง้ 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาสง่มอบแตล่ะครัง้โดยท าเป็นหนงัสือน าไปย่ืนตอ่ผู้ ซือ้     ณ    เทศบาลต าบล
ขนุแก้ว  ในเวลาราชการ   ก่อนวนัสง่มอบไมน้่อยกวา่  3  วนัท าการ 

 ข้อ 4.  การตรวจรับ 
  เม่ือผู้ ซือ้ได้ตรวจรับสิ่งของท่ีสง่มอบ และเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนตามสญัญาแล้ว ผู้ ซือ้จะ ออก
หลกัฐานการรับมอบไว้ให้  เพ่ือผู้ขายน ามาเป็นหลกัฐานประกอบการขอรับเงินคา่สิ่งของนัน้  
  ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏวา่   สิ่งของท่ีผู้ขายสง่มอบไมต่รงตามสญัญาข้อ 1 ผู้ ซือ้ทรงไว้ซึง่
สิทธิท่ีจะไมรั่บสิ่งของนัน้ ในกรณีเชน่วา่นี ้ผู้ขายต้องรีบน าสิ่งของนัน้กลบัคืนโด ยเร็วท่ีสดุเทา่ท่ีจะท าได้ และ
น าสิ่งของมาสง่มอบให้ใหม ่หรือต้องท าการแก้ไขให้ถกูต้องตามสญัญาด้วยคา่ใช้จา่ยของผู้ขายเอง  และ
ระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตดุงักลา่ว  ผู้ขายจะน ามาอ้างเป็นเหตขุอขยายเวลาท าการตามสญัญาหรือขอ
งดหรือลดคา่ปรับไมไ่ด้ 
  ในกรณีท่ีผู้ขายสง่มอบสิ่งของถกูต้องแตไ่มค่รบจ านวน หรือสง่มอบครบจ านวนแตไ่มถ่กูต้อง
ทัง้หมด        ผู้ ซือ้จะตรวจรับเฉพาะสว่นท่ีถกูต้อง  โดยออกหลกัฐานการตรวจรับเฉพาะสว่นนัน้ก็ได้ (ความ
ในวรรคสามนี ้จะไมใ่ช้บงัคบัในกรณีท่ีผู้ ซือ้ต้องการสิ่งของทัง้หมดในคราวเดียวกนั หรือการซือ้สิ่งของท่ี
ประกอบเป็นชดุหรือหนว่ย    ถ้าขาดสว่นประกอบอยา่งหนึง่อยา่งใดไปแล้ว จะไมส่ามารถใช้งานได้โดย
สมบรูณ์) 
 ข้อ 5.  การช าระเงนิ 
  ผู้ ซือ้ตกลงช าระเงินคา่สิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เม่ือผู้ ซือ้ได้รับมอบสิ่งของตามข้อ   4      
ไว้โดยครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 6.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ขายยอมรับประกนัความช ารุดบกพร่อง  หรือขดัข้องของสิ่งของตามสญัญานีเ้ป็นเวลา ……
1……ปี ………เดือน นบัแตว่นัท่ีผู้ ซือ้ได้รับมอบ โดยภายในก าหนดเวลาดงักลา่ว หากสิ่งของตามสญัญานี ้
เกิดช ารุดบกพร่องหรือขดัข้องอนัเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกต ิผู้ขายจะต้ องจดัการซอ่มแซมหรือแก้ไข
ให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน     7    วนั  นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ซือ้   โดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยใด 
ๆ   ทัง้สิน้ 

 ข้อ 7.  หลักประกันการปฏิบัตติามสัญญา 



             ในขณะท าสญัญานี ้ผู้ขายได้น าหลกัประกนัเป็น………………..…………….………….…..
เป็นจ านวนเงิน ……………..………..บาท (……………………………………….…..…..……………….) 
ซึง่เทา่กบัร้อยละห้า  (5%) ของราคาทัง้หมดตามสญัญา  มามอบให้แก่ผู้ ซือ้เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิ
ตามสญัญานี ้
  หลกัประกนัท่ีผู้ขายน ามามอบไว้ตามวรรคหนึง่       ผู้ ซือ้จะคืนให้เม่ือผู้ขายพ้นจากข้อผกูพนั
ตามสญัญานีแ้ล้ว 
 ข้อ 8.  การบอกเลิกสัญญา 
  เม่ือครบก าหนดสง่มอบสิ่งของตามสญัญานีแ้ล้ว  ถ้าผู้ขายไมส่ง่มอบสิ่งของท่ีตกลงขายให้แก่
ผู้ ซือ้ หรือสง่มอบไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบจ านวน ผู้ ซือ้มีสิทธิบอกเลิกสญัญาทัง้หมดหรือบางสว่นได้  
  ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญา ผู้ ซือ้มีสิทธิริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้
ออกหนงัสือค า้ประกนัตามสญัญา ข้อ  7 เป็นจ านวนเงินทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นก็ได้ แล้วแตผู่้ ซือ้จะเห็น  
สมควรและถ้าผู้ ซือ้จดัซือ้สิ่งของจากบคุคลอ่ืนเตม็จ านวนหรือเฉพาะจ านวนท่ีขาดสง่  แล้วแตก่รณี  ภา ยใน
ก าหนด……………เดือน นบัแตว่นับอกเลิกสญัญา  ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้จากราคาท่ีก าหนด
ไว้ในสญัญานีด้้วย 
 ข้อ 9.  ค่าปรับ 

  ในกรณีท่ีผู้ ซือ้ไมใ่ช้สิทธิบอกเลิกสญัญาตามสญัญา ข้อ 8     ผู้ขายจะต้องช าระคา่ปรับให้ผู้ ซือ้
เป็นรายวนั  ในอตัราร้อยละศนูย์จดุสอง (0.20%)   ของราคาสิ่งของท่ียงัไมไ่ด้รับมอบ   นบัแตว่นัถดัจากวนัครบ
ก าหนดตามสญัญาจนถึงวนัท่ีผู้ขายได้น าสิ่งของมาสง่มอบให้แก่ผู้ ซือ้จนถกูต้องครบถ้วน  

  การคดิคา่ปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซือ้ขายประกอบกนัเป็นชดุ แตผู่้ขายสง่มอบเพียงบางสว่น 
หรือขาดสว่นประกอบสว่นหนึ่งสว่นใดไป   ท าให้ไมส่ามารถใช้การได้โดยสมบรูณ์    ให้ถือวา่ยงัไมไ่ด้สง่มอบ
สิ่งของนัน้เลย   และให้คดิคา่ปรับจากราคาสิ่งของเตม็ทัง้ชดุ  

  ในระหวา่งท่ีผู้ ซือ้ยงัมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสญัญานัน้ หากผู้ ซือ้เห็นวา่ผู้ขายไมอ่าจปฏิบตัติาม  

สญัญาตอ่ไปได้   ผู้ ซือ้จะใช้สิ ทธิบอกเลิกสญัญา   และริบหลกัประกนัหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนงัสือ
ค า้ประกนัตามสญัญา   ข้อ  7   กบัเรียกร้องให้ชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึน้ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญา   ข้อ  8     วรรค
สอง ก็ได้ และถ้าผู้ ซือ้ได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ช าระคา่ปรับไปยงัผู้ขายเม่ือครบก าหนดส่ งมอบแล้ว ผู้ ซือ้มีสิทธิท่ีจะ
ปรับผู้ขายจนถึงวนัท่ีบอกเลิกสญัญาได้อีกด้วย 

 ข้อ 10. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
                  ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัิตามสญัญาข้อหนึง่ข้อใดด้วยเหตใุดๆ  ก็ตาม จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสีย  
หายแก่ผู้ ซือ้แล้ว  ผู้ขายต้องชดใช้คา่เสียหายให้แ ก่ผู้ ซือ้โดยสิน้เชิง ภายในก าหนด  30  วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับ
แจ้งจากผู้ ซือ้ 

 ข้อ 11. การขอขยายเวลาส่งมอบ 
  ในกรณีท่ีมีเหตสุดุวิสยั หรือเหตใุด ๆ อนัเน่ืองมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้ 
หรือจากพฤตกิรรมอนัใดอนัหนึง่ซึง่ผู้ขายไมต้่องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตใุห้ผู้ขายไมส่ามารถสง่
มอบสิ่งของตามเง่ือนไขและก าหนดเวลาแหง่สญัญานีไ้ด้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาท าการตามสญัญา 



หรือของดหรือลดคา่ปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตหุรือพฤตกิารณ์ดงักลา่วพร้อมหลกัฐานเป็นหนงัสือให้ผู้ ซือ้
ทราบภายใน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีเหตนุัน้สิน้สดุลง 

  ถ้าผู้ขายไมป่ฏิบตัใิห้เป็นไปตามความในวรรคหนึง่ ให้ถือวา่ผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการท่ี
จะขอขยายเวลาท าการตามสญัญา  หรือของดหรือลดคา่ปรับ โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้   เว้นแตก่รณีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซือ้  ซึง่มีหลกัฐานชดัแจ้ง  ห รือผู้ ซือ้ทราบดีอยูแ่ล้วตัง้แตต้่น  

             การขยายเวลาท าการตามสญัญา หรือของดหรือลดคา่ปรับตามวรรคหนึง่ อยูใ่นดลุพินิจของผู้
ซือ้ท่ีจะพิจารณา 
                  สญัญานีท้ าขึน้สองฉบบั มีข้อความถกูต้องตรงกนั  คูส่ญัญาได้อา่นและเข้าใจข้อความโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือช่ือพร้อมทัง้ประทบัตรา (ถ้ามี)  ไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยานและ
คูส่ญัญาตา่งยดึถือไว้ฝ่ายละฉบบั 
 
 
     (ลงช่ือ)..…………………………………ผู้ ซือ้        (ลงช่ือ)…………………………….ผู้ขาย 
                  (นายสมศกัดิ ์ เอ่ียมพินพนัธุ์)   
               
    (ลงช่ือ)..…………………………………พยาน       (ลงช่ือ)……..……………………..พยาน 
                 (นายวลัลภ  พรตพรหมจริยา)         (นางนิรมล  จิณณวาโส) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 แบบหนังสือค า้ประกัน  (หลักประกันสัญญา) 
ก าหนดตามหนงัสือคณะกรรมการวา่ด้วยการพสัด ุ กรมบญัชีกลาง  ดว่นท่ีสดุ  ท่ี  กค (กวพ) 0421/ว 50  
ลงวนัท่ี  11  กมุภาพนัธ์  2558 

 





 
 
 



 



 
 





 

แบบ ป.ป.ช. 1 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 
1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ    ขนาด   24,000   บีทียู  จ านวน   4   เครื่อง      ขนาด  
    30,000  บีทียู  จ านวน  4  เครื่อง  ส าหรับติดตั้งอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลขุนแก้ว  หมู่ที่  3 
    ต าบลขุนแก้ว    อ าเภอนครชัยศรี    จังหวัดนครปฐม    การติดตั้งให้เป็นไปตามแบบแปลนผังแอร์ที่ 
    เทศบาลต าบลขุนแก้วก าหนด  

    หน่วยงานเจ้าของโครงการ  ส านักปลัด  เทศบาลต าบลขุนแก้ว 
  

2. วงเงนิงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  310,000.00 บาท 
 

3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  3  สิงหาคม  2558  เป็นจ านวนเงิน  280,000.00  บาท 
    ราคา/หน่วย(ถ้ามี)  ขนาด  24,000  บีทียู  ราคา   33,000.00   บาท 
   ราคา/หน่วย(ถ้ามี)  ขนาด  30,000  บีทียู  ราคา   37,000.00   บาท 
 

4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    4.1  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  เดือน  มีนาคม  2558 
 

5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.......-.......... 
    5.1  เป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ  เดือน  มีนาคม  2558 
 
 


