ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด มีความประสงค์จะสอบราคาเครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง จานวน 11 เครื่อง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด และกาหนดเปิดซองใบ
เสนอราคาในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราดระหว่าง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3959-3224
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

(นายชานาญ กลิ่นหอมยืน)
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 001/2558
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด ตั้งพื้นหรือแขวนพร้อมติดตั้ง
ตามประกาศ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ สานักงาน ”
มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้ง พื้นหรือ แขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมค่า
ติดตั้ง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน/การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบั งคับของ
สานักงาน
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสานักงาน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยื่นมาพ ร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองกา รจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
/(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน

(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหา ชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคา
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เส นอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอรา คารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง ปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด ตราด
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ..60... วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ...30...วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้ง/แขวน ขนาด 36,000 บีทียู พร้อมค่าติดตั้ง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแค็ ตตาล็อก
ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 5 วัน
/4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่าง

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน …-.. ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ สานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สานักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะ ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าห
น้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิด ตั้ง /แขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อม
ติดตั้ง โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 001/2558 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้
มีหน้าที่รับซองสอบราคา
ในวันที่ 20 พฤศจิกา ยน 2557 ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด ตราด เลขที่ 42 ม.4 ต.
หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง ใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานักงาน ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสานักงานให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด ตราด เลขที่ 42 ม.4 ต.หนอง
โสน อ.เมือง จ.ตราด 23000 ในวันที่ 2 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่สานักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่
สานักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง ให้สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิด ซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
/รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สานักงานเท่านั้น
5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น สาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสานักงานมี
สิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของสานักงานเป็นสาคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.5 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.7 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสานักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง สานักงานมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วันทาการของทาง
ราชการนับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน ทาการของ
ทางราชการ หรือสานักงานเห็นว่าไม่สามารถจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานภายใน 7 วัน นั บถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า % ) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้
สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
/ (1) เงินสด

(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ 1.3 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วันนับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคา
ซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภา ยในเวลาที่สานักงาน
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาในครั้งนี้ (ถ้ามี ) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
9.3 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดตราด
20 พฤศจิกายนน 2557

เอกสารแนบ 1
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด ตั้ง/แขวน ขนาด 36000 บีทียู พร้อมติดตั้ง

รายละเอียด
1.1 คุณลักษณะทั่วไป
1.1.1 ขนาดไม่ต่ากว่า 36000 บีทียู
1.1.2 ราคาที่ก่าหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง และเป็นราคาที่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
1.1.3 เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท่าความเย็นไม่ต่ากว่า 36000 บีทียู ต้ อง
ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลากประหยัด
ไฟฟ้าเบอร์ 5
1.1.4 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส่าเร็จทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น หน่วยระบาย
ความร้อนจากโรงงานเดียวกันและต้องผ่านการทดสอบความเรียบร้อยจากโรงงาน
1.1.5 เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถ
ถอดล้างท่าความสะอาดได้
1.1.6 มีความหน่วงเวลาการท่างานของคอมเพรสเซอร์
1.1.7 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
9
มกราคม 2533 แจ้งตามหนังสือส่านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่
11 มกราคม 2533 และตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539
(ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณา
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา
โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติคือ
- ถ้าจ่านวน บีทียู เท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจ่านวนวัตต์ที่น้อยกว่า
- ถ้าจ่านวน บีทียู ไม่เท่ากัน ให้น่าจ่านวน บีทียูหารด้วยจ่านวนวัตต์ (บีทียู ต่อวัตต์ )
ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง
สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า
1.1.8 เครื่องปรับอากาศจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นรุ่นใหม่ที่ผลิต
ขึ้นในปัจจุบัน
1.1.9 เครื่องปรับอากาศต้องผ่านมาตรฐานกฎหมายรับรองประสิทธิภาพพลังงานของ สมอ .
และรักษาสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน มอก.
1.1.10 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ซึ่งประกอบด้วยแฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit)
และคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)
1.1.11 มีมอเตอร์สวิงหน้าเครื่องส่งความเย็นประจ่าเครื่องปรับอากาศมีบานส่ายลมขึ้นลง
ด้านหน้า
1.1.12 ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ท
1.1.13 ชุดควบคุมการท่างานเป็นแบบดิจิตอล มีสาย หรือไร้สายแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล
/1.1.14 สามารถตั้งนาฬิกา,

1.1.14
1.1.15
1.1.16
1.1.17
1.1.18

สามารถตั้งนาฬิกา,ตั้งเวลาปิด/เปิดเครื่องได้
พัดลมแฟนคอยล์เป็นชนิดปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ(Low-Mid-High)
มีชุดป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ (Magnetic Timer Delay)
ต้องมีค่าประสิทธิภาพท่าความเย็น (Energy Efficiency : EER) ไม่ต่ากว่า 11.0
ท่อน้่ายา Suction Liquid เป็นแบบ Flare และมีวาล์วเปิดน้่ายาได้

1.2 คุณลักษณะทางเทคนิค
1.2.1 แฟนคอยล์ยูนิต (Fan Coil Unit) ประกอบด้วย
1) ส่วนประกอบของเครื่อง ประกอบด้วยคอยล์ท่าความเย็น,ถาดน้่าทิ้ง ,พัดลม ,มอเตอร์ ,
ระบบกรองอากาศ,ระบบควบคุมประมาณลมและเทอร์โมสตัท ประกอบส่าเร็จอยู่ภายในตัวถังซึ่ง
พ่นสีอย่างสวยงาม สามารถใช้ติดตั้งแบบติดผนัง
2) ตัวถัง ท่าด้วยเหล็กอาบสังกะสีแล้วพ่นด้วยสีน้่ามันให้ดูสวยงามหรือตามาตรฐานของ
ผู้ผลิตสามารถถอดออกเพื่อท่าการบ่ารุงรักษาได้ ภายในตัวเครื่องต้อมีถาดรองรับน้่าที่กลั่นตัว
ออกจากคอยล์ท่าความเย็นและวาล์วต่างๆ
3) การหุ้มฉนวน ตัวถังที่อยู่ด้านหลังคอยล์ท่าความเย็น และโดยรอบถาดรองรับน้่าทิ้ง
ซึ่งสัมผัสกับอากาศที่ออกจากตัวคอยล์ต้องหุ้มฉนวนกันความร้อน ที่มีความหนาเพียงพอที่จะ
ป้องกันการกลั่นตัวของความชื้นในอากาศซึ่งสัมผัสกับผิวโลหะได้
4)พัดลมและมอเตอร์ขับเคลื่อน พัดลมต้องเป็นชนิดเหวี่ยงหนีศูนย์ ขับเคลื่อนโดยตรง
ด้วยมอเตอร์ สามารถเปลี่ยนความเร็วในการหมุนไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ การท่างานของตัวพัดลม
ที่ทุกความเร็วต้องไม่ท่าให้เกิดเสียงดังเกินมาตรฐาน
5) คอยล์ท่าความเย็น (EVAPORATOR COIL) ท่าด้วยทองแดงที่ไม่มีตะเข็บเชื่อมติดกับ
ครีบอลูมิเนียมซึ่งให้ใช้ในการถ่ายเทความร้อนสามารถท่าความเย็นได้ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ใน
Equipment Schedule ในขณะที่มอเตอร์หมุนความเร็วสูงสุด
6) แผ่นกรองอากาศ เป็นชนิดมาตรฐานของผู้ผลิต สามารถถอดมาล้างท่าความสะอาด
ได้ โดยสะดวก
1.2.2 คอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit)
1) ตัวถัง (Casing) ประกอบด้วยโครงและแผ่นโลหะที่ไม่เป็นสนิม หรือโลหะอื่นที่ผ่าน
กรรมวิธีป้องกันสนิมตามาตรฐานของผู้ผลิต สามารถทนต่อสภาพลมฟ้าอากาศ และการกัดกร่อน
เหมาะส่าหรับการติดตั้งใช้ภายนอกอาคาร ฝาตัวถังสามารถถอดออกได้ เพื่อสะดวกในการ
บ่ารุงรักษาหรือตรวจสอบ
2) คอนเดนเซอร์คอยล์ (Condenser Coil)ท่าด้วยท่อทองแดง ไม่มีตะเข็บหรือโลหะอื่น
ตามมาตรฐานของผู้ผลิต มีครีบอลูมิเนียมหรือโลหะอื่นยึดติดอยู่โดยรอบของตัวท่อ เพื่อเพิ่มพื้นที่
ผิวในการถ่ายเทความร้อน ขนาดพื้นที่หน้าตัดตลอดจนจ่านวนแถวและจ่านวนครีบต่อความยาว
1 นิ้ว ของตัวคอยล์ต้องเพียงพอที่จะระบายความร้อนของระบบปรับอากาศออกได้ทั้งหมด
/ 3) พัดลมระบายความร้อนและมอเตอร์

3) พัดลมระบายความร้อนและมอเตอร์ พัดลมเป็นชนิดใบพัดหรือชนิดเหวี่ยงหนีศูนย์ท่า
ด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม หรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิต ได้รับการปรับแต่งศูนย์ให้ถูกต้อง
สมบูรณ์มาจากโรงงานผู้ผลิตขนาด และจ่านวนใบพัดต้องเพียงพอที่จะระบายความร้อนจาก
คอนเดนเซอร์ ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายอันเนื่องมาจากการ
โอเวอร์โหลด และอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคอมเพรสเซอร์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
1.3 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
1.3.1 สายไฟฟ้าจะต้องเดินสายไฟร้อยท่อ EMT และมีท่ออ่อนชนิดกันน้่าก่อนเข้าชุด
คอนเดนเซอร์
1.3.2 ให้เชื่อมต่อสายไฟฟ้าจากชุดเบรกเกอร์เครื่องปรับอากาศของเดิมได้ โดยใช้สายไฟฟ้า
THW 2x6,1x2.5 SQ.mm ส่าหรับระบบไฟฟ้า 220/1/50
1.3.3 ในกรณีที่ต้องเดินสายไฟใหม่ให้เชื่อมเข้ากับตู้ LOAD CENTER ของอาคารและให้มี
เบรกเกอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศแต่ละชุด
1.3.4 ผู้ประมูลได้จะต้องท่าการรื้อถอนเครื่องเดิมออกก่อนและติดตั้งเครื่องใหม่โดยจะต้อง
ปรับปรุงสภาพห้องให้เรียบร้อยดังเดิม
1.3.5 เครื่องปรับอากาศที่เสนอทุกรุ่นต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
1.3.6 ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารหลักฐานการเป็นผู้แทนจ่าหน่ายเครื่องปรับอากาศ
1.3.7 ต้องรับประกันอายุการใช้งานของคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ากว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับประกัน
จากโรงงานผู้ผลิตในวันส่งมอบงาน
1.3.8 การรับประกันเครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ การติดตั้งไม่น้อยกว่า 1 ปี
1.3.9 ในช่วงระยะเวลารับประกันผู้ขายจะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลบ่ารุงรักษาทุกๆ 3 เดือน
-------------------------------------------

