
 

 

 
 

 
 

เร่ือง    สอบราคาซื้อเคร่ือง

  ด�วยเทศบาลตําบล
ราคาซ้ือครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ 
2)  ประกอบด�วย  

1. เครื่องรับ
จํานวน 13 เครื่อง  พร�อมอุปกรณ�   
ความถ่ีใช�งานไม1น�อยกว1า 16 
สามารถเหน็บเอวพกพาได�สะดวก และถือปฏิบัติงานได�อย1างคล1องตัว และมี
มาตรฐานครุภัณฑ� ประจําป8 2556

 - ตัวเครื่อง
 - แท1นชาร�จเร็วแบบต้ังโต<ะ ตัดไฟเม่ือประจุไฟเต็ม เป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่อง 

แท1นชาร�จนี้สามารถชาร�จได�ท้ังเครื่องวิทยุหรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากตัวเครื่องเพ่ือชาร�จ
 - แบตเตอรี่ ซ่ึงเป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่
 - เสาอากาศชนิดยาง
 - ซองหุ�มหนังอย1างดีสําหรับใส1เครื่อง
 - เหล็กพับอุปกรณ�ยึดตัวเครื่องกับเข็มขัด
 - คู1มือการใช�งานภาษาไทย
 - เอกสารรับประกันสินค�า
ราคากลาง เครื่องละ  
2. เครื่องรับ

เกิน  10 วัตต� จํานวน 1 เครือ่ง 
- ตัวเครื่อง  
- ไมโครโฟน  
- เสาอากาศ 
- อุปกรณ�ติดต้ังครบชุด 
- คู1มือการใช�งานภาษาไทย 

ราคากลาง เครื่องละ  
ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้

   ๑.  เป=นนิติบุคคล 
  ๒.  ไม1เป=นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน1วยการ
บริหารราชการส1วนท�องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา
  3.  ไม1เป=นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม1ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต1รัฐบาลของ
ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช1นว1านั้น
 
 

  

ประกาศเทศบาลตําบลนาสาร 
เร่ือง    สอบราคาซื้อเคร่ืองรับ-ส$งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM

………………………………… 
 

เทศบาลตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ คือ เครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM (แบบสังเคราะห�ความถ่ีประเภท 

เครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส1งไม1เกิน 
พร�อมอุปกรณ�   ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ัวไป  ความถ่ีใช�งานต้ังแต1 

16 ช1อง ตัวเครื่องทําจากวัสดุมีความเหนียว ทนต1อการตกกระแทก มีขนาดเล็ก 
สามารถเหน็บเอวพกพาได�สะดวก และถือปฏิบัติงานได�อย1างคล1องตัว และมีคุณ

2556 ประกอบด�วย 
ตัวเครื่อง 
แท1นชาร�จเร็วแบบต้ังโต<ะ ตัดไฟเม่ือประจุไฟเต็ม เป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่อง 

แท1นชาร�จนี้สามารถชาร�จได�ท้ังเครื่องวิทยุหรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากตัวเครื่องเพ่ือชาร�จ
แบตเตอรี่ ซ่ึงเป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่อง 
เสาอากาศชนิดยาง 
ซองหุ�มหนังอย1างดีสําหรับใส1เครื่อง 
เหล็กพับอุปกรณ�ยึดตัวเครื่องกับเข็มขัด 
คู1มือการใช�งานภาษาไทย (ถ�ามี) 
เอกสารรับประกันสินค�า 
เครื่องละ  12,000.- บาท (-หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ�วน

เครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนท่ี (ติดรถยนต�
เครือ่ง พร�อมอุปกรณ� พร�อมติดต้ัง  ประกอบด�วย  

ตัวเครื่อง   
ไมโครโฟน   
เสาอากาศ  
อุปกรณ�ติดต้ังครบชุด  
คู1มือการใช�งานภาษาไทย (ถ�ามี) 
เครื่องละ  24,000.- บาท (-สองหม่ืนสี่พันบาทถ�วน-)

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
เป=นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ท่ีมีอาชีพขายครุภัณฑ�ท่ีสอบราคาดังกล1าว
ไม1เป=นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน1วยการ
องถ่ินและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  ในขณะท่ียื่นซองสอบราคา 
ไม1เป=นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม1ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต1รัฐบาลของ

ผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์ความคุ�มกันเช1นว1านั้น 

VHF/FM พร�อมอุปกรณ. 

รมราช มีความประสงค�จะสอบ
แบบสังเคราะห�ความถ่ีประเภท 

ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส1งไม1เกิน 5 วัตต� 
ความถ่ีใช�งานต้ังแต1 136-174 MHz  มีช1อง

ช1อง ตัวเครื่องทําจากวัสดุมีความเหนียว ทนต1อการตกกระแทก มีขนาดเล็ก 
คุณลักษณะพ้ืนฐานตามราคา

แท1นชาร�จเร็วแบบต้ังโต<ะ ตัดไฟเม่ือประจุไฟเต็ม เป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่อง 
แท1นชาร�จนี้สามารถชาร�จได�ท้ังเครื่องวิทยุหรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากตัวเครื่องเพ่ือชาร�จ 

หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ�วน-) 
ติดรถยนต�) ขนาดกําลังส1ง   ไม1

) 

ท่ีสอบราคาดังกล1าว 
ไม1เป=นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน1วยการ

ไม1เป=นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม1ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต1รัฐบาลของ 
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  4.  ไม1เป=นผู�มีผลประโยชน�ร1วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก1เทศบาลตําบล
นาสาร  ณ  วันท่ีประกาศสอบราคา  หรือไม1เป=นผู�กระทําการอันเป=นการขัดขวางการแข1งขันราคาอย1างเป=นธรรม
ในการสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
  5.  ผู�เสนอราคาต�องมีเอกสารจดทะเบียนการค�าเก่ียวกับอุปกรณ�วิทยุโทรคมนาคม และได�รับ
อนุญาตจากรมไปรษณีย�โทรเลขเพ่ือให�ค�าวิทยุคมนาคม (ต�องนําสําเนาพร�อมตัวจริง มาแสดงในวัน   ย่ืนซอง) 
  6.  ผู�เสนอราคาต�องได�รับการแต1งต้ังเป=นตัวแทนจําหน1ายจากผู�ผลิตหรือผู�นําเข�าโดยมีเอกสาร
แสดงในวันยื่นซองสอบราคา (สําเนาพร�อมตัวจริง) 
  7.  เครื่องท่ีนํามาเสนอราคาต�องผลิตจากโรงงานมาตรฐานในการผลิตและได�รับรองมาตรฐาน 
ISO 9001-9002 โดยมีเอกสารยืนยันในวันยื่นซองสอบราคา (สําเนาจากบริษัทนําเข�าประทับตราจริงและ
ถ$ายเอกสารรับรองสําเนาถูกต�อง) 
  8.  เครื่องท่ีนําเสนอต�องมีหนังสือรับรองอะไหล1มีอายุไม1น�อยกว1า 3 ป8  นับจากวันท่ีเสนอราคา
จากบริษัทผู�ผลิตหรือนําเข�า (สําเนาพร�อมตัวจริง โดยมีเอกสารแสดงในวันย่ืนซอง) 

  กําหนดการย่ืนซองสอบราคา ณ กองคลัง เทศบาลตําบลนาสาร  อําเภอพระพรหม  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ต้ังแต1วันท่ี  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี  18  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6  
ต้ังแต1เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  เว�นวันหยุดราชการ   

กําหนดการย่ืนซองสอบราคา ณ สถานท่ีกลาง  ศูนย�รวมข�อมูลข1าวสารการซ้ือหรือการจ�าง
ของเทศบาลตําบลนาสารระดับอําเภอ  อําเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันท่ี  19  เดือน 
กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต1เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐ น.   

กําหนดเป8ดซองสอบราคา ในวันท่ี 20 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕6 ต้ังแต1เวลา ๑0.3๐ น.  
เป=นต�นไป ณ ศูนย�รวมข�อมูลข1าวสารการซ้ือหรือการจ�างของเทศบาลตําบลนาสารระดับอําเภอ อําเภอ     พระ
พรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  (สถานท่ีกลาง) 

ผู�สนใจติดต$อขอซ้ือเอกสาร  ในราคาชุดละ  5๐๐.- บาท  ได�ท่ี กองคลัง งานพัสดุและ
ทรัพย�สิน เทศบาลตําบลนาสาร ต้ังแต1วันท่ี  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6  ถึงวันท่ี 18 เดือน กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕6  ต้ังแต1เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. เว�นวันหยุดราชการ  และ ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข1าวสาร
การซ้ือหรือการจ�างของเทศบาลตําบลนาสารระดับอําเภอ (สถานท่ีกลาง)  ในวันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕6  ต้ังแต1เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐ ๗๕๗๖ ๓๒๖๕-๖  
ต1อ ๒๐๒  หรือทางเว็ปไซต�  www.nasan.go.th,   www.gprocurement.go.th 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕6 

 
 

     (ลงชื่อ)     พยงค�   สงวนถ�อย 
(นายพยงค�    สงวนถ�อย) 

                     นายกเทศมนตรีตําบลนาสาร 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  1/2556 
การซ้ือเครื่องรับ-ส$งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM  พร�อมอุปกรณ. 

ตามประกาศเทศบาลตําบลนาสาร  ลงวันท่ี  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 
 

------------------------------------------------ 
 

เทศบาลตําบลนาสาร  ซ่ึงต1อไปนี้เรียกว1า “เทศบาลตําบล”  มีความประสงค�จะสอบราคาซ้ือ
ครุภัณฑ�ไฟฟ�าและวิทยุ คือ เครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM (แบบสังเคราะห�ความถ่ีประเภท 2)  
ประกอบด�วย  

1. เครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส1งไม1เกิน 5 วัตต� 
จํานวน 13 เครื่อง พร�อมอุปกรณ�  ซ่ึงมีคุณลักษณะท่ัวไป  ความถ่ีใช�งานต้ังแต1 136-174 MHz  มีช1องความถ่ี
ใช�งานไม1น�อยกว1า 16 ช1อง ตัวเครื่องทําจากวัสดุมีความเหนียว ทนต1อการตกกระแทก มีขนาดเล็ก สามารถ
เหน็บเอวพกพาได�สะดวก และถือปฏิบัติงานได�อย1างคล1องตัว และมีคุณลักษณะพ้ืนฐานตามราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ� ประจําป8 2556 ประกอบด�วย 

 - ตัวเครื่อง 
 - แท1นชาร�จเร็วแบบต้ังโต<ะ ตัดไฟเม่ือประจุไฟเต็ม เป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่อง 

แท1นชาร�จนี้สามารถชาร�จได�ท้ังเครื่องวิทยุหรือถอดแบตเตอรี่แพ็คออกจากตัวเครื่องเพ่ือชาร�จ 
 - แบตเตอรี่ ซ่ึงเป=นผลิตภัณฑ�เดียวกับตัวเครื่อง 
 - เสาอากาศชนิดยาง 
 - ซองหุ�มหนังอย1างดีสําหรับใส1เครื่อง 
 - เหล็กพับอุปกรณ�ยึดตัวเครื่องกับเข็มขัด 
 - คู1มือการใช�งานภาษาไทย (ถ�ามี) 
 - เอกสารรับประกันสินค�า 
ราคากลาง เครื่องละ  12,000.- บาท (-หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ�วน-) 
2. เครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนท่ี (ติดรถยนต�) ขนาดกําลังส1ง   ไม1

เกิน  10 วัตต� จํานวน 1 เครือ่ง พร�อมอุปกรณ� พร�อมติดต้ัง  ประกอบด�วย  
- ตัวเครื่อง   
- ไมโครโฟน   
- เสาอากาศ  
- อุปกรณ�ติดต้ังครบชุด  
- คู1มือการใช�งานภาษาไทย (ถ�ามี) 

ราคากลาง เครื่องละ  24,000.- บาท (-สองหม่ืนสี่พันบาทถ�วน-) 

1. เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
     ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
     ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
      ๑.๓  แบบสัญญาซ้ือขาย  
     ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน  
       (1)  หลักประกันสัญญา 
      (2)  หลักประกันการรับเงินค1าจ�างล1วงหน�า 
       (3)  หลักประกันผลงาน 
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 1.5  บทนิยาม 
   (1)  ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร1วมกัน 
   (2)  การขัดขวางการแข1งขันราคาอย1างเป=นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
  (1)  บัญชีเอกสารส1วนท่ี 1 
  (2)  บัญชีเอกสารส1วนท่ี 2 

2.  คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
     2.1 ผู�เสนอราคาต�องเป=นผู�มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือและต�องไม1เป=นผู�ถูกแจ�งเวียนชื่อ

ผู�ท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน1วยการบริหารราชการส1วนท�องถ่ิน  หรือห�ามติดต1อหรือห�ามเข�า
เสนอราคากับเทศบาลตําบล 
       2.2 ผู�เสนอราคาต�องไม1เป=นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม1ยอมข้ึนศาล
ไทย เว�นแต1รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช1นว1านั้น 
       2.3  ผู�เสนอราคาต�องไม1เป=นผู�ท่ีมีผลประโยชน�ร1วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม1เป=นผู�กระทําการอันเป=นการขัดขวางการแข1งขันราคาอย1างเป=นธรรม ตามข�อ 1.5 
       2.4  ผู�เสนอราคาต�องมีเอกสารจดทะเบียนการค�าเก่ียวกับอุปกรณ�วิทยุโทรคมนาคม และ
ได�รับอนุญาตจากรมไปรษณีย�โทรเลขเพ่ือให�ค�าวิทยุคมนาคม (ต�องนําสําเนาพร�อมตัวจริง มาแสดงในวัน   ย่ืน
ซอง) 
       2.5  ผู�เสนอราคาต�องได�รับการแต1งต้ังเป=นตัวแทนจําหน1ายจากผู�ผลิตหรือผู�นําเข�าโดยมี
เอกสารแสดงในวันยื่นซองสอบราคา (สําเนาพร�อมตัวจริง) 
       2.6  เครื่องท่ีนํามาเสนอราคาต�องผลิตจากโรงงานมาตรฐานในการผลิตและได�รับรอง
มาตรฐาน ISO 9001-9002 โดยมีเอกสารยืนยันในวันยื่นซองสอบราคา (สําเนาจากบริษัทนําเข�าประทับตรา
จริงและถ$ายเอกสารรับรองสําเนาถูกต�อง) 
       2.7  เครื่องท่ีนําเสนอต�องมีหนังสือรับรองอะไหล1มีอายุไม1น�อยกว1า 3 ป8  นับจากวันท่ีเสนอ
ราคาจากบริษัทผู�ผลิตหรือนําเข�า (สําเนาพร�อมตัวจริง โดยมีเอกสารแสดงในวันย่ืนซอง) 

  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
       ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร�อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว�นอก
ซองใบเสนอราคา แบ1งเป=น 2 ส1วน ดังนี ้
   ส$วนท่ี ๑ อย$างน�อยต�องมีเอกสารดังต$อไปนี้ 
       (๑)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเป=นนิติบุคคล 
   (ก)  ห�างหุ�นส1วนสามัญหรือห�างหุ�นส1วนจํากัด    ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส1วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�นราย
ใหญ1 พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
       (๒)  ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเป=นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีไม1ใช1นิติบุคคล ให�
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป=นหุ�นส1วน (ถ�ามี)   สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เป=นหุ�นส1วน พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
 



 
 

-3- 
 

 
       (๓) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเป=นผู�เสนอราคาร1วมกันในฐานะเป=นผู�ร1วมค�า ให�ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข�าร1วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร1วมค�า และในกรณีท่ีผู�ร1วมค�าฝqายใดเป=น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช1สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ค�าร1วมฝqายใดเป=นนิติบุคคลให�ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว�ใน (๑) 
            (๔)  ผู�เสนอราคาต�องยื่นเอกสารในการเสนอราคา  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง ดังนี้ 
   - สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� 
   - สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค1าเพ่ิม 
   - สําเนาบัตรประจําตัวผู�เสียภาษี 
       (๕) บัญชีเอกสารส1วนท่ี ๑ ท้ังหมด ท่ีได�ยื่นพร�อมซองใบเสนอราคา ตามแบบในข�อ ๑.6 (๑) 
   ส$วนท่ี ๒  อย$างน�อยต�องมีเอกสารดังต$อไปนี้ 

    (1)   หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปrดอากรแสตมปsตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบอํานาจ
ให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถ�ามี) 
  (3) บัญชีเอกสารส1วนท่ี2 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข�อ 1.6(2) 

  4.  การย่ืนซองสอบราคา  
       4.1 ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม1มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วนลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน  จํานวน
เงินท่ีเสนอต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม1มีการขูดลบ หรือแก�ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม  แก�ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาพร�อมประทับตรา (ถ�ามี)  กํากับไว�ด�วยทุกแห1ง  
      4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอราคาเป=นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต1อหน1วย และหรือต1อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง ท้ังนี้
ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม1ตรงกันให�ถือตัวหนังสือเป=น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค1าภาษีมูลค1าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค1าขนส1ง ค1าจดทะเบียน และค1าใช�จ1าย
อ่ืน ๆ  ท้ังปวงจนกระท่ังส1งมอบพัสดุให� 
     ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม$น�อยกว$า 30 วัน นับแต1วันเปrดซองสอบราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�   และจะถอนการเสนอราคามิได�    
        4.3 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาส$งมอบพัสดุไม$เกิน 60วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
     4.4  ผู�เสนอราคาจะต�องส1งแคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องรับ-ส1งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส1งไม1เกิน 5 วัตต� และเครื่องรับ-ส1งวิทยุ
คมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนท่ี (ติดรถยนต�) ขนาดกําลังส1งไม1เกิน  10 วัตต� พร�อมอุปกรณ�  พร�อม
เครื่องจริงท่ีทําการเสนอราคา จํานวน  1 ชุด ไปพร�อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐาน
ดังกล1าวนี้  เทศบาลตําบลนาสารจะยึดไว�เป=นเอกสารของทางราชการ สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให�พิจารณา ผู�
เสนอราคาต�องมีแคตตาล็อกวิทยุสื่อสารพร�อมอุปกรณ�มาอย1างครบถ�วน พร�อมรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะของ
วิทยุสื่อสารพร�อมอุปกรณ�แนบมาด�วย เพ่ือประกอบการพิจารณา 
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     4.5  ผู�เสนอราคาจะต�องส1งตัวอย1างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน 1 ชุด เพ่ือใช�ในการทดลอง
ประกอบการพิจารณา และประกอบสัญญา  ท้ังนี้ เทศบาลตําบลนาสารไม1รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ี
เกิดข้ึนแก1ตัวอย1างดังกล1าว ตัวอย1างท่ีเหลือหรือไม1ใช�แล�ว เทศบาลตําบลนาสารจะคืนให�แก1ผู�เสนอราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
      4.6  ก1อนยื่นซองสอบราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร1างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก1อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคา 
               4.7  ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองสอบราคาท่ีปrดผนึกซองเรียบร�อย  จ1าหน�าซองถึง        ”
ประธานคณะกรรมการเปrดซองสอบราคา”โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว1า“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือ 
เลขท่ี  1/2556” โดยยื่นโดยตรงต1อเทศบาลตําบลนาสาร  ในวันท่ี  6 – 18  กันยายน  2556 ระหว1างเวลา  
08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ กองคลัง เทศบาลตําบลนาสาร  และในวันท่ี  19  กันยายน  2556   
ระหว1างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น.  ณ  ศูนย�รวมข�อมูลข1าวสารการซ้ือหรือการจ�างของเทศบาลตําบล
นาสารระดับอําเภอ อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช (สถานท่ีกลาง) 
  เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล�วจะไม1รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปrดซองสอบราคาจะเป8ดซองสอบราคาในวันท่ี   20  กันยายน  2556   ตั้งแต$เวลา 10.30 
น. เปHนต�นไป 

  5.  หลักเกณฑ.และสิทธิในการพิจารณาราคา 
        5.1   ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลนาสารจะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม  
        5.2  หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม1ถูกต�องตามข�อ  2   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม1ถูกต�องหรือไม1ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม1ถูกต�องตามข�อ 4 แล�ว คณะกรรมการเปrดซอง
สอบราคาจะไม1รับพิจารณาราคาของผู�เสนอราคารายนั้น เว�นแต1เป=นข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย  หรือ
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส1วนท่ีมิใช1สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว1าจะ
เป=นประโยชน�ต1อเทศบาลตําบลนาสารเท1านั้น  
        5.3  เทศบาลตําบลสงวนสิทธิไม1พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา   โดยไม1มีการผ1อนผันใน
กรณีดังต1อไปนี้   
          (1) ไม1ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล  
            (2)  ไม1กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย1างหนึ่ง
อย1างใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                     (3)  เสนอรายละเอียดแตกต1างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป=น
สาระสําคัญหรือมีผลให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก1ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

(4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลง
ลายมือชื่อพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�  
         5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปrดซองสอบราคา 
หรือเทศบาลตําบลนาสารมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดเก่ียวข�องกับผู�
เสนอราคาได�  เทศบาลตําบลนาสารมีสิทธิท่ีจะไม1รับราคาหรือไม1ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล1าวไม1มีความ
เหมาะสมหรือไม1ถูกต�อง  
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        5.5  เทศบาลตําบลนาสารทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม1รับราคาตํ่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรือ
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม1พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได�สุดแต1จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป=น
สําคัญ และให�ถือว1าการตัดสินของเทศบาลตําบลนาสารเป=นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค1าเสียหายใด  ๆ  
มิได� รวมท้ังเทศบาลตําบลนาสารจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษ ผู�เสนอราคาเสมือนเป=นผู�ท้ิงงาน
หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว1าการเสนอราคากระทําไปโดยไม1สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

6.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
       6.1 ในกรณีท่ีผู�ชนะการสอบราคาสามารถส1งมอบสิ่งของได�ครบถ�วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ  นับแต1วันท่ีทําข�อตกลงซ้ือ  เทศบาลตําบลนาสารจะพิจารณาจัดทําข�อตกลงเป=นหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ  1.3  ก็ได� 
              6.2 ในกรณีท่ีผู�ชนะการสอบราคาไม1สามารถส1งมอบสิ่งของได�ครบถ�วนภายใน   5   วนั 
ทําการของทางราชการ หรือเทศบาลตําบลเห็นว1าไม1สมควรจัดทําข�อตกลงเป=นหนังสือตามข�อ 6.1  ผู�ชนะการ
สอบราคาจะต�องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ  1.3  กับเทศบาลตําบลนาสารภายใน  7 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง  และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป=นจํานวนเงินเท1ากับร�อยละห�าของราคาสิ่งของท่ี
สอบราคาได� ให�เทศบาลตําบลนาสารยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา   โดยใช�หลักประกันอย1างหนึ่งอย1างใดดังต1อไปนี้ 
           (1)  เงินสด 
   (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ1ายให�แก1เทศบาลตําบลนาสาร โดยเป=นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นข�อเสนอ
ทางด�านเทคนิคหรือก1อนหน�านั้นไม1เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
   (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันระบุใน    ข�อ 
๑.6 (๑) 
   (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได�รับอนุญาต
ให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�   และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห1งประเทศ
ไทย ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส1วนราชการต1าง ๆ ทราบแล�วโดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 
๑.6(๑) 
   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม1มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบ
ราคา  (ผู�ขาย)  พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล�ว 

  7.  อัตราค$าปรับ 
        ค1าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขาย ให�คิดในอัตราร�อยละ  0.20 ต$อวันของราคาพัสดุท่ียังส$ง
มอบไม$ครบ  
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  8.  การเบิกจ$ายเงิน 
        เทศบาลตําบลนาสาร จะทําการเบิกจ1ายเงินให�เม่ือผู�เสนอราคาได�ส1งมอบเครื่องรับส1งวิทยุ
คมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกําลังส1งไม1เกิน 5 วัตต� จํานวน  13 เครื่อง  และเครื่องรับส1งวิทยุ
คมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดเคลื่อนท่ี (ติดรถยนต�) ขนาดกําลังส1งไม1เกิน  10 วัตต� จํานวน 1 เครื่อง พร�อม
ติดต้ัง  พร�อมทําการทดสอบการใช�งาน ให�กับเทศบาลตําบลนาสาร ณ สถานท่ีกําหนดและคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได�ทําการตรวจรับไว�ถูกต�อง ครบถ�วน ตามสัญญาทุกประการแล�ว  

  9.  การรับประกันความชํารุดบกพร$อง 
ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป=นหนังสือ     หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุ

ในข�อ 1.3 แล�วแต1กรณีจะต�องรับประกันความชํารุดบกพร1องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใระยะเวลาไม1น�อย
กว1า  -   เดือน  1  ป8   นับถัดจากวันท่ีผู�ซ้ือรับมอบ  โดยผู�ขายต�องรีบจัดการซ1อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิม
ภายใน  10 วัน   นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร1อง 

  10.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
        10.1   เ งินค1 า พัส ดุสํ าหรับการ ซ้ือครั้ งนี้ ได�มาจากเ งินงบประมาณ เ งินรายได�            
(เงินอุดหนุนท่ัวไป) 
        การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต1อเม่ือเทศบาลตําบลนาสารได�รับอนุมัติเงินค1าพัสดุจาก
งบประมาณเงินรายได� (เงินอุดหนุนท่ัวไป)  แล�วเท1านั้น 

  10.2 เม่ือเทศบาลตําบลได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป=นผู�ขายและได�ตกลงซ้ือสิ่งของ
ตามสอบราคาซ้ือแล�ว  ถ�าผู�ขายจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล1าวเข�ามาจากต1างประเทศ  และของนั้นต�องนําเข�ามา
โดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู1  และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนดผู�เสนอราคาซ่ึงเป=นผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว1าด�วยการส1งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล1าวเข�ามาจากต1างประเทศต1อสํานักงาน
คณะกรรมการส1งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับต้ังแต1วันท่ีผู�ขายสั่งหรือซ้ือของจากต1างประเทศ เว�นแต1
เป=นของท่ีรัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
   (2) จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล1าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช1นเดียวกับ
เรือไทยจากต1างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต1จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช1เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช1นนั้นก1อนบรรทุกของลง 
เรืออ่ืน  หรือเป=นของท่ีรัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม1ปฏิบัติตาม  (1)   หรือ (2)   ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมายว1าด�วย
การส1งเสริมการพาณิชยนาวี 
       10.3 ผู�เสนอราคาซ่ึงเทศบาลตําบลนาสารได�คัดเลือกแล�วไม1ไปทําสัญญาหรือข�อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ 6 เทศบาลตําบลนาสารอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความ
เสียหาย (ถ�ามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให�เป=นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  เทศบาลตําบลนาสารจะไม1พิจารณาผู�เสนอราคาท่ีเป=นผู�ท้ิงงานของทางราชการหรือผู�ท้ิงงานของ
หน1วยการบริหารราชการส1วนท�องถ่ิน และหน1วยการบริหารราชการส1วนท�องถ่ินทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจ�าง 
หรือเลือกซ้ือหรืจ�าง โดยไม1ต�องจําต�องซ้ือหรือจ�างจากผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป รวมท้ังพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผู�เสนอราคาเสมือนเป=นผู�ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว1าการเสนอราคากระทําไปโดยไม1สุจริตหรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา 
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       10.4  เทศบาลตําบลนาสารสงวนสิทธิท่ีจะแก�ไข   เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบ
สัญญาให�เป=นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
 
 

เทศบาลตําบลนาสาร 
 

                       นางเพ็ญศรี  นิลวานิช 
 
                                        วันท่ี   6   เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2556 


