ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งชนิดคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 4 เครื่อง
------------------------------------------------------------------------------------สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อเครื่องชั่งชนิดคำนเลื่อน
ขนำด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนำด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 4 เครื่อง วงเงิ น
งบประมำณ 116,000 บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มี
คำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำ ให้แก่สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์
กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไชต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
7. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท
คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่
เวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ 425 หมู่ 1
ถนนสุรินทร์ – สังขะ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำซื้อได้ที่ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
425 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – สังขะ ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่ำงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2557 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 044-041080 ต่อ 1002 ในวัน
และเวลำรำชกำร หรือดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th
ประกำศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557

( นำยประเสริฐ ภูรีวงศ์ )
ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ รักษำกำรแทน
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์

เอกสำรสอบรำคำซื้อ เลขที่ ส.1/58
สอบรำคำซื้อเครื่องชั่งชนิดคำนเลื่อน ขนำด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง
และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนำด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 4 เครื่อง
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “ สำนักงำน ”
มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อเครื่องชั่งชนิดคำนเลื่อน ขนำด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง และ
เครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนำด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 4 เครื่อง วงเงินงบประมำณ 116,000 บำท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบำทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ใน
สภำพที่จะใช้งำนได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดย
มีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำซื้อขำย
1.4 แบบหนังสือค้ำประกันสัญญำ
1.5 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อ
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับ
ของสำนักงำน

-22.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
สอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของภำครัฐ ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.7 คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำย
ใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้
ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำก
มีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี)
กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดย
เสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำ
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น
ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนกองทุน
สงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ 425 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์ – สังขะ ตำบลสลักได อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ..30..... วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน
กำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน...60.......วัน นับถัดจำก
วันลงนำมในสัญญำซื้อขำย
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่ง แคตตำล็อก และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะ
เฉพำะของ เครื่องชั่งชนิดคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง และเครื่อง
ชั่งดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 4 เครื่อง ไปพร้อ มใบเสนอรำคำเพื่อ ประกอบกำร
พิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนฯ จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ
หำกเป็นสำนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำมีควำมประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก
ผู้เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
ตรวจสอบ ภำยใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบรำคำผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำม
เงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
4.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึง
ประธำนคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ
โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ
“ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำซื้อ เลขที่ ส.1/58 ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่รับซองสอบรำคำ ในวันที่
10 พฤศจิกำยน 2557” ถึงวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2557 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
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คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
แต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ1.5 (1) ณ วัน
ประกำศสอบรำคำหรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิด
ซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบ
เสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
1.5(2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและประกำศรำยชื่อผู้
เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้
ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำเพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำ
ที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อสำนักงำน
ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มี
สิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
425 ม.1 ถ.สุรินทร์-สังขะ ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 ตั้งแต่
เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบ
เสนอรำคำ เว้นแต่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ พิจำรณำ
เห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
พิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้
อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ มีอำนำจ
ยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4. แล้ว คณะกรรมกำร
เปิดซองสอบรำคำจะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี
ที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
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สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี

ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำ หรือในหลักฐำน
กำรรับเอกสำรสอบรำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำ งหนึ่งอย่ำงใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้
ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
หรือสำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจง ข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำม
เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด
หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ
ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของสำนักงำนเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอ
รำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำร
เสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติ
บุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มี
สิทธิได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.6 และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
พิจำรณำเห็นว่ำ
กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์ มีอำนำจ
ยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
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6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วัน
ทำกำรของสำนักงำนนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
กำรทำสัญญำ ตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วัน
ทำกำรของสำนักงำน หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สำมำรถจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ 6.1 ผู้ชนะ
กำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำนภำยใน 7 วัน
นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ( ห้ำ% )
ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึง่
อย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่ง จ่ำ ยให้แ ก่สำนักงำน โดยเป็น เช็ คลงวัน ที่ที่ทำสัญญำหรือ
ก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำร
ต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
สอบรำคำ(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว

7. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำย ข้อ ...5..... ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.2 ต่อวัน

8. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย ตำมแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นตำม
ระยะเวลำและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยสอบรำคำ ข้อ 1.1

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตำมสอบรำคำซื้อแล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และ
ของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด
ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฏมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ งินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้
ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2556
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(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อ
กรมเจ้ำท่ำภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
9.2 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
สำนักงำนกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.
สำนักงำนมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำร
กระทำในครั้งนี้ (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของสำนักงำน
9.3 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้
เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
10 พฤศจิกำยน 2557
ประทับตรำและหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรำ

บทนิยำม
“ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล
ที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำซื้อของสำนักงำน
เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำซื้อของ
สำนักงำนในครำวเดียวกัน
กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล
ดังกล่ำวข้ำงต้น
ได้แก่ กำรที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบริหำร โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัด
กำร ผูบ้ ริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำยหนึ่ง
มีอำนำจหรือสำมำรถใช้อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลอีก
รำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
(2) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ใน
บริษัทจำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำร
สอบรำคำซื้อครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำ
ในกิจกำรนั้น หรือในอัตรำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุเห็นสมควรประกำศกำหนดสำหรับ
กิจกำรบำงประเภทหรือบำงขนำด
(3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำ
หรือของนิติบุคคลรำยหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่
สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
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บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็น
หุ้นส่วน หรือกำรถือหุ้นของบุคคลดังกล่ำว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้บริหำร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด แล้วแต่กรณี
และห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนใน
กำรสอบรำคำซื้อครำวเดียวกัน ให้ถือว่ำผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันตำม (1) (2)
หรือ (3) แล้วแต่กรณี

“กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม” หมำยควำมว่ำ กำรที่ผู้เสนอรำคำ
รำยหนึ่งหรือหลำยรำยกระทำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำงหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกำสให้
มีกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรเสนอรำคำต่อสำนักงำน ไม่ว่ำจะกระทำโดยกำรสมยอมกัน
หรือโดยกำรให้ ขอให้หรือรับว่ำจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด
หรือใช้กำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ว่ำจะใช้กำลังประทุษร้ำย หรือแสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือกระทำ
กำรใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำประโยชน์ในระหว่ำงผู้เสนอรำคำด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งรำยใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญำกับสำนักงำน หรือเพื่อหลีกเลี่ยง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบสำนักงำน โดยมิใช่เป็นไปในทำง
ประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน…………….แผ่น
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน ………….แผ่น
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จำนวน …………แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอรำคำไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดำ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น จำนวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน จำนวน ……………แผ่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน…………….แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ
จำนวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นบุคคลธรรมดำ
- บุคคลสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชำติไทย
สำเนำหนังสือเดินทำง
จำนวน…………….แผ่น

-2(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้ำเป็นนิติบุคคล
- ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน………….แผ่น
- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด
สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน……………แผ่น
บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) จำนวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จำนวน…………..แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบ
รำคำซื้อถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ (……………………….……)

บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ จำนวน……….…แผ่น
2. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน จำนวน. ………….แผ่น
3. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบ
รำคำซื้อถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(……………………….……)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน
ขนาด 1,000 กิโลกรัม
1. เป็นเครื่องชั่งแบบคำนเลื่อนทองเหลืองหรือสแตนเลส มีกระเช้ำถ่วงควำมสมดุล พร้อมตุ้มถ่วง
จำนวน 1 ชุด
– อ่ำนค่ำละเอียด 200 กรัม
– แท่นชั่งขนำด 740 X 720 มิลลิเมตร
2. เสำเหลี่ยมหรือกลม ทำด้วยเหล็กเหนียวหรือเหล็กแผ่น มีเหล็กกั้นระหว่ำงแท่นชั่งกับเสำ
3. มีล้อเลื่อน 4 ล้อ สำหรับเคลื่อนย้ำย
4. ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกสำนักมำตรฐำนชั่ง ตวง วัด
5. ชุดตรวจสอบน้ำหนักประจำเครื่องชั่ง ตุ้มขนำด 20 กิโลกรัม จำนวน 3 ลูก
6. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
7. พร้อมติดตั้งและจัดส่งที่หน่วยงำน สกย.จ.สุรินทร์
งบประมำณรวมค่ำใช้จ่ำย เครื่องละ 22,000 บำท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งแบบดิจิตอล
ขนาด 2,000 กิโลกรัม
1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้ำระบบดิจิตอลแบบวำงพื้น (Platform scale) โครงสร้ำงแท่นชั่งทำด้วย
เหล็กพ่นสี ขนำด 120 X 120 ซม.
2. จอแสดงน้ำหนักด้วยตัวเลขสี พร้อมไฟส่องสว่ำงขนำดสูง 25 มม. ตัวเลข 6 หลัก
(LCD DISPLAY WITH BACKLIGHT)
3. สำมำรถแสดงน้ำหนักสุทธิ (NET WEIGHT) และน้ำหนักรวม (GROSS WEIGHT) ได้
4. สำมำรถชั่งได้ในหน่วยกิโลกรัม (KG) และปอนด์ (LB)
5. สำมำรถตั้งตรวจสอบน้ำหนัก ตรวจสอบจำนวนชิ้น และตรวจสอบเปอร์เซนต์ได้ พร้อมเสียง
ร้องเตือน (CHECKWEIGHING , PIECE CHECKING , PERCENTAGE CHECKING)
6. ปรับศูนย์อัตโนมัติ (AUTO ZERO TRACKING) สะดวกในกำรใช้งำน
7. หักน้ำหนักภำชนะได้ตลอดพิกัด (FULL TARE)
8. สำมำรถป้อนหักน้ำหนักภำชนะได้ (PRE-SET TARE)
9. ใช้ไฟ 220 VAC และแบตเตอรี่ชำร์จใช้งำนได้ต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
10 . สำมำรถบวกสะสมน้ำหนักได้
11 . พร้อม RS-232c interface สำมำรถต่อให้ทำงำนร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
12 . อุปกรณ์รับแรงขนำดพิกัด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 4 ตัว
13 . ชุดตรวจสอบน้ำหนักประจำเครื่อง ตุ้มขนำด 20 กิโลกรัม จำนวน 3 ลูก
14 . คู่มือกำรใช้งำนเครื่องชั่งเป็นภำษำไทยประจำทุกเครื่อง
15 . พร้อมติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์กำรใช้งำนทุกเครื่องและจัดส่งหน่วยงำน สกย.จ.สุรินทร์
16 . ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกสำนักมำตรฐำนชั่ง ตวง วัด กระทรวงพำณิชย์
17 . รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
งบประมำณรวมค่ำใช้จ่ำย เครื่องละ 23,500 บำท

เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำจ้ำง เลขที่ ส.1/58 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2557
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง)
ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง

1. ชื่อโครงการ สอบรำคำซื้อเครื่องชั่งชนิดคำนเลื่อน ขนำด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง และ
เครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนำด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 4 เครื่อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดสุรินทร์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
116,0000 บำท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 20 ตุลำคม 2557
เป็นเงิน 116,000 บำท รำคำ/หน่วย ขนำด 1,000 กก. 22,000 บำท
รำคำ/หน่วย ขนำด 2,000 กก. 23,500 บำท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 รำคำงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเมื่อปี 2558
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นำยอำทร กรประวัติ
หัวหน้ำส่วนบริหำรทั่วไป
5.2 นำงสำวศุมำลิน พันธรัตน์
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 5
หมายเหตุ กรณีเช่ำ เช่ำซื้อ และแลกเปลีย่ น ให้ใช้ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำง (รำคำ
อ้ำงอิง) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง

