
 
 
 
 
 
  
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนานวล 
เร่ือง   สอบราคาซ้ือ  ประจ าปีงบประมาณ 2557   จ านวน  1  โครงการ   

           ********************************************** 
   ดว้ย องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล   มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือ  ประจ าปีงบประมาณ  2557    
จ านวน  1 โครงการ   ดงัต่อไปน้ี 

   1 โครงการจดัซ้ือพร้อมตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนานวล และ 
ห้องส่วนโยธา   
 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนานวล    ชนิดติดผนงั (มีระบบฟอกอากาศ)  
ขนาด 12,000 บีทีย ูจ  านวน 8 เคร่ือง  ราคามาตรฐานครุภณัฑ์ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
มีนาคม 2557 รายละเอียดคุณลกัษณะ   
 1. ขนาดท่ีก  าหนด เป็นขนาดท่ีไม่ต ่ากว่า 12,000 บีทีย ู  
 2. ราคาท่ีก  าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
 3. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ู ตอ้งไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
 4. ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็ และระบบจ าหน่ายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
 5. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ นละอองและสามารถถอดลา้งท า
ความสะอาดได(้ชนิดติดผนงั) 
 6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพลสเซอร์ 
 7. การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี 
    1.1 สวิตช ์1 ตวั 
    1.2 ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 5 เมตร 
    1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 8. ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  
 (1) แบบแยกส่วน 

    1.1 ชนิดติดผนงัขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย ู  
ราคากลาง  144,000 บาท  (ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)    
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จัดซ้ือพร้อมติดตั้ ง เคร่ืองปรับอากาศ ห้องส่วนโยธา    ชนิดติดผนัง   (มีระบบฟอกอากาศ)                                      
ขนาด 18,000 บีทีย ูจ  านวน 1 เคร่ือง ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ส านักมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ 
มีนาคม 2557 รายละเอียดคุณลกัษณะ  
 1. ขนาดท่ีก  าหนด เป็นขนาดท่ีไม่ต ่ากว่า 18,000 บีทีย ู   
 2. ราคาท่ีก  าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
 3. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการท าความเยน็ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทีย ู ตอ้งไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
 4. ตอ้งเป็นเคร่ืองปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเยน็ และระบบจ าหน่ายความ
ร้อนจากโรงงานเดียวกนั 
 5. เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบฟอกอากาศ ท่ีสามารถดกัจบัอนุภาคฝุ่ นละอองและสามารถถอดลา้งท า
ความสะอาดได(้ชนิดติดผนงั) 
 6. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพลสเซอร์ 
 7. การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกส่วน ประกอบดว้ยอุปกรณ์ดงัน้ี 
    1.1 สวิตช ์1 ตวั 
    1.2 ท่อทองแดงไปกลบัหุม้ฉนวนยาว 5 เมตร 
    1.3 สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร 
 8. ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ  
  (1) แบบแยกส่วน 

    1.1 ชนิดติดผนงัขนาด 12,000 - 24,000 บีทีย ู 
 ราคากลาง   23,000  บาท  (ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม)    

 

 ราคากลางในการสอบราคาซ้ือคร้ังนี้  เป็นเงินทั้งส้ิน  167,000 บาท   
 

 

ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมคุีณสมบัต ิ ดังนี ้
1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีมีอาชีพรับจา้งท างานท่ีสอบราคาดงักล่าว 

 

2. ไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ ของทางราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ในขณะท่ียืน่ซองสอบราคา      

3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของ 
ผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิวามคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

4. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล  ณ  วนัประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการสอบราคาคร้ังน้ี 
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ผู้สนใจตดิต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา   รายละเอียดดงัน้ี .- 
           1. โครงการจดัซ้ือพร้อมตดิตั้งเคร่ืองปรับอากาศห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนานวล 

และ ห้องส่วนโยธา      ในราคาชุดละ    1,000 บาท 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล   ขอสงวนสิทธ์ิขอหกัภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% ส าหรับผูท่ี้เสนอราคาไดท่ี้
ไม่ไดจ้ดทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม (ภ.พ. 20)  ออกจากราคาท่ีเสนอมา ซ่ึงพิจารณาแลว้ว่าราคาวสัดุท่ีเสนอนั้นเกิน
ราคากลางท่ีไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมตามประมาณการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล 
 

 

 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล   จึงไดก้  าหนดขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา และยืน่ซองสอบราคาใน
วนัที่  4  กนัยายน  2557    ถึงวนัที่   17 กนัยายน 2557    โดยตรง  ณ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล   
ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น  ในวนัเวลาราชการ ยกเว้น วนัที่  12  กนัยายน 2557 ใหย้ืน่ซองสอบราคา  
 ณ  ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลระดบัอ  าเภอพนมไพร  
 ตั้งแต่เวลา เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น 
 

และก าหนดเปิดซองสอบราคา  ณ ศนูยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซ้ือหรือการจา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลระดบัอ าเภอพนมไพร  ในวนัที่  18 กนัยายน 2557 ตั้งแต่เวลา  09.30  เป็นต้นไป   

 

 ผูส้นใจ  ติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารสอบราคา ไดท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล  อ  าเภอพนมไพร  
จงัหวดัร้อยเอด็ ในวนัและเวลาราชการ ดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์ www.nanual.go.th  และ  
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  0-4359-0362 

 
 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี   3  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2557 
 

 
           (นางบุญเพง็  โวท) 
                    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนานวล 
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