ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเลย
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม
ประจาปี 2558
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเลย มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อเครื่อง
ชั่งแบบดิจิ ตอล ขนำด 2,000 กิโ ลกรั ม จำนวน 6 เครื่อง ตำมงบประมำณประจำปี 2558 รำคำกลำง
141,000.- บำท วงเงินงบประมำณ 141,000.- บำท
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำ ให้แก่สำนักงำน
กองทุน สงเครำะห์ กำรทำสวนยำง และไม่เป็นผู้มีผ ลประโยชน์ร่ว มกันระหว่ำงผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้
ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรสอบรำคำซือ้ ครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
6.
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอรำคำที่จ ะเข้ำ เป็ นคู่ สั ญ ญำ ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ กทรอนิก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
7. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำ ไม่เกินสำมหมื่น
บำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นเอกสำรสอบรำคำ ในวันที่ 2 ธันวำคม 2557 ถึง วันที่ 15 ธันวำคม 2557
ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเลย เลขที่
456 หมู่ที่ 2 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่
16 ธันวำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำ ได้ที่สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด เลย ตั้งอยู่
เลขที่ 456 หมู่ที่ 2 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 2 ธันวำคม 2557
ถึง วันที่ 15 ธันวำคม 2557 หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-4281-2448 ในวันและเวลำรำชกำร
หรือตรวจสอบข้อมูลทำงเว็บไซต์ที่ www.rubber.co.th โดยตรง
ประกำศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2557

(ลงชื่อ)
(นายประสาน กถนานนท์)
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเลย

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ค.001/๒558
การซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเลย
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเลย มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อ เครื่อง
ชั่งแบบดิจิ ตอล ขนำด 2,000 กิโ ลกรั ม จำนวน 6 เครื่อง ตำมงบประมำณประจำปี 2558 รำคำกลำง
141,000- บำท วงเงินงบประมำณ 141,000.- บำท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบำทถ้วน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพ
ที่จะใช้งำนได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และ
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการสอบราคา
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. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อ
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำน ตำมข้อบังคับของสำนักงำน
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ
หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ

/ 2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา...

-22.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.7 คู่สัญญำต้องรับ จ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ล ะครั้ง ซึ่งมีมูล ค่ำ ไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองในเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นสำมั ญ หรื อ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำ
ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้
ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม เป็นต้น)
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตำมแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบใจข้อ 1.6 (2)
3.3 ซองใบเสนอราคา
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน จำนวน เงินที่
เสนอต้องระบุ ตรงกัน ทั้ งตัว เลขและตัว อั กษร โดยไม่ มีกำรขูดลบหรื อแก้ ไข หำกมีกำรขูด ลบ ตกเติม แก้ไ ข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำ
รวม และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำ
/รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....

-3รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูล ค่ำเพิ่ม และภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด เลย ตั้งอยู่เลขที่ 456 หมู่ที่
2 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย
รำคำที่เสนอ จะต้องกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำซื้อขำย
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่ง แคตตำล็อก และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะของ
เครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม ไปพร้อมใบเสนอรำคำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำน
ดังกล่ำวนี้ สำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล
หำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำมีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตำล็อก ผู้เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำตรวจสอบ ภำยใน 3 วัน
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ ชุด เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรือ
ประกอบพิจำรณำและหรือประกอบสัญญำ ทั้งนี้ สำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว สำนักงำนจะคืนให้แก่ผู้เสนอรำคำ
4.6 ก่อนยื่นซองสอบรำคำผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
4.7 ผู้ เสนอรำคำจะต้องยื่ นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้ อย จ่ำหน้ำซองถึงประธำน
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ โดยระบุไว้ ที่ห น้ำซองว่ำ “ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำซื้อ เลขที่
ค.001/2558 ลงวันที่ 2 ธันวำคม 2557” ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่รับซองสอบรำคำ ในวันที่ 2
ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ระหว่ำงเวลำ 09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สานักงาน
กองทุน สงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด เลย ตั้งอยู่เลขที่ 456 หมู่ที่ 2 ถนนเลย-ด่า นซ้า ย ตาบลเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้ว จะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำย
ว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ 1.5 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำ
หรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอั นเป็น กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อ
ผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และ
สำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
กำรกระทำดังกล่ำว
ผู้ เ สนอรำคำที่ ถู ก ตั ดรำยชื่อ ออกจำกกำรเป็ นผู้ เ สนอรำคำเพรำะเหตุเ ป็ น ผู้ เสนอรำคำที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอัน
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-4เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อสำนักงำน ภำยใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงำนให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเลย ตั้งอยู่เลขที่ 456 หมู่ 2
ตาบลเมือง อาเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
เว้นแต่สำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่
สำนักงำนพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ดังกล่ำวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่
ถูกต้องครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4. แล้ว คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะ
ไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไป
จำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์
ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
5.3 สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำ หรือในหลักฐำนกำรรับ
เอกสำรสอบรำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็นสำระสำคัญ
หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อ
พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสิ น กำรสอบรำคำหรือในกำรทำสั ญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรื อ
สำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจง ข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้
สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำร
สอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงำนเป็นสำคัญ และให้
ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะ
พิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก
หรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น

/5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง...

-55.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับ
กำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำย
อื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ 1.5 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศ
รำยชื่อ ตำมข้อ 4.7 และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกสำนักงำนพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง สำนักงำนมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วันทำกำรของทำง
รำชกำรนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตำลงเป็นหนังสือแทนกำรทำสัญญำ ตำมแบบ
สัญญำดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วันทำกำรของ
ทำงรำชกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สำมำรถจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ 6.1 ผู้ชนะกำรสอบรำคำจะต้อง
ทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำนภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้ องวำงหลั กประกัน สั ญ ญำเป็ น จ ำนวนเงิน เท่ำ กับ ร้อ ยละ 5 (ห้ ำ %) ของรำคำสิ่ ง ของที่ ส อบรำคำได้ ให้
สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่
เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
1.4
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำ
ประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ
(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำย ข้อ 10. ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำซื้อขำย ตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นตำมระยะเวลำและเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยสอบรำคำ ข้อ 1.1
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่ง ของตำมสอบรำคำ
ซื้อแล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดย
/ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย...

-6ทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน 7
วัน นั บตั้งแต่วัน ที่ผู้ขำยสั่ งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่ได้รับอนุญำตจำกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริม
กำรพำนิชยนำวี
9.2 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่สำนักงำน
กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สำนักงำนมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำในครั้งนี้ (ถ้ำมี) รวมทั้ง
จะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของสำนักงำน
9.3 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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บทนิยาม
“ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมำยควำมว่ำ บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลที่เข้ำเสนอ
รำคำขำยในกำรสอบรำคำซื้อของสำนักงำน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมในกิจกำรของบุคคล
ธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้ำเสนอรำคำขำยในกำรสอบรำคำซื้อของสำนักงำนในครำวเดียวกัน
กำรมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมของบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น
ได้แก่ กำรที่บุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลดังกล่ำวมีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบริหำร โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้บริหำร หรือผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำยหนึ่งมีอำนำจหรือ
สำมำรถใช้อำนำจในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรื อของนิติบุคคลอีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำย ที่
เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
(2) มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษั ทมหำชนจำกัด เป็น
หุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชน
จำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
คำว่ำ “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่” ให้หมำยควำมว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละยี่สิบห้ำในกิจกำร
นั้น หรือในอัตรำอื่นตำมที่คณะกรรมกำรว่ำด้วยกำรพัสดุเห็นสมควรประกำศกำหนดสำหรับกิจกำรบำงประเภท
หรือบำงขนำด
(3) มีควำมสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่ำง (1) และ (2) โดยผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร
กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร หรือผู้ มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของบุคคลธรรมดำหรือของนิติบุคคลรำย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหำชนจำกัด อีกรำยหนึ่งหรือหลำยรำยที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้ หรือในนัย
กลับกัน
กำรดำรงตำแหน่ง กำรเป็นหุ้นส่วน หรือเข้ำถือหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภำวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่ำเป็นกำรดำรงตำแหน่งกำรเป็นหุ้นส่วน หรือกำรถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่ำว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดกำร หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้บริหำร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผูถ้ ือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนำจในกำรบริหำรที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้นที่แท้จริงของห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัท
จำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอรำคำให้แก่สำนักงำนในกำรสอบรำคำซื้อครำวเดียวกัน ให้ถือ
ว่ำผู้เสนอรำคำหรือผู้เสนองำนนั้นมีควำมสัมพันธ์กันตำม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม” หมำยควำมว่ำ กำรที่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งหรือ
หลำยรำยกระทำกำรอย่ำงใดๆ อันเป็นกำรขัดขวำงหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมในกำรเสนอรำคำต่อสำนักงำน ไม่ว่ำจะกระทำโดยกำรสมยอมกัน หรือโดยกำรให้ ขอให้หรือรับว่ำจะให้
เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้ำย หรือข่มขู่ว่ำจะใช้กำลัง
ประทุษร้ำย หรือแสดงเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือกระทำกำรใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหำ
ประโยชน์ในระหว่ำงผู้เสนอรำคำด้วยกัน
หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอรำคำรำยหนึ่งรำยใดเป็นผู้มีสิทธิทำ
สัญญำกับสำนักงำน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดควำมได้เปรียบสำนักงำน
โดยมิใช่เป็นไปในทำงประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 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 เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบรำคำซื้อ
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร

ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(……………………….……)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ จำนวน……….…แผ่น
2. หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน จำนวน. ………….แผ่น
3. แบบแสดงกำรลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ำกับภำครัฐในระบบ e-GP จำนวน ................แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ำมี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำยื่นพร้อมซองใบเสนอรำคำในกำรสอบรำคำซื้อ
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอรำคำ
(……………………….……)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครือ่ งชั่งแบบดิจิตอล
ขนาด 2,000 กิโลกรัม
1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้ำระบบดิจิตอลแบบวำงพื้น (Platform scale) โครงสร้ำงแท่นชั่งทำด้วยเหล็กพ่นสี
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 พร้อมเสียงร้องเตือน
(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
13 . ชุดตรวจสอบน้ำหนักประจำเครื่อง ตุ้มขนำด 20 กิโลกรัม จำนวน 1-3 ลูก
14 . คู่มือกำรใช้งำนเครื่องชั่งเป็นภำษำไทยประจำทุกเครื่อง
15 . พร้อมติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์กำรใช้งำนทุกเครื่องและจัดส่งหน่วยงำน สกย.จ.เลย
16 . ต้องผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองจำกสำนักมำตรฐำนชั่ง ตวง วัด กระทรวงพำณิชย์
17 รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

งบประมำณรวมค่ำใช้จ่ำย เครื่องละ 23,500 บำท

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนำด 2,000 กก.งบประมำณปี 2558
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเลย
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 141,000.-บำท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
12 พฤศจิกำยน 2557
เป็นเงิน 141,000.-บำท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 70,500.-บำท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง
4.1 รำคำงบประมำณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นรำคำที่ไม่เกินงบประมำณที่ได้รับในปี 2558
4.2 .........................................................................................................................................
4.3 ............................................................................................................................. ...........
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นำยสิริพงษ์ แสนหลวงอินทร์
5.2 นำยนรินทร์ กำจิตต์
5.3 นำยเจตพัฒน์ กำเกตุ
หมายเหตุ กรณีเช่ำ เช่ำซื้อ และแลกเปลี่ยน ให้ใช้ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและ
รำคำกลำง(รำคำอ้ำงอิง) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์ กำรทำสวนยำง

ใบเสนอรำคำ
เรี ยน
1. ข้ าพเจ้ า

อยู่เลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โทรศัพท์
โดย
ผู้ลงนามข้ างท้ ายนี ้
ได้ พจิ ารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาซื ้อเลขที่
และ
เอกสารเพิม่ เติมเลขที่
(ถ้ ามี) โดยตลอดและยอมรับข้ อกาหนดและเงื่อนไข
นันแล้
้ ว รวมทังรั้ บรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่กาหนด และไม่เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของทางราชการ
2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอรายการพัสดุรวมทังบริ
้ การ ซึง่ กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาตาม
ราคาดังต่อไปนี ้
ลาดับ

(

รายการ

จานวน

ราคาต่อ
หน่วย

ราคารวม

ราคาสินค้ า
ภาษี มลู ค่าเพิม่ ( 7%)
) ราคารวมภาษี

ซึง่ เป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ รวมทังภาษี
้ อากรอื่น และค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
/ 3. กาหนดเวลาส่งมอบ . .
.

-23. กาหนดเวลาส่งมอบพัสดุข้างต้ น รวมทังบริ
้ การ ซึง่ กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคา
ภายใน
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลง
4. คาเสนอนี ้จะยืนอยู่เป็ นระยะเวลา
วัน นับแต่วนั เปิ ดซองสอบราคา
และสานักงานอาจรับคาเสนอนี ้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรื อ
ระยะเวลาที่ได้ ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่สานักงานร้ องขอ
5. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าได้ รับการพิจารณาให้ เป็ นผู้ชนะการสอบราคา ข้ าพเจ้ ารับรองที่จะ
5.1 ทาสัญญาตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบท้ ายเอกสารสอบราคาหรื อตามที่
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจะขอแก้ ไขเพิม่ เติม (ถ้ ามี) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
ของเอกสารสอบราคา ภายใน
วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งให้ ไปทาสัญญา
5.2 มอบหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6. ของเอกสาร
สอบราคาให้ แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางก่อนหรื อในขณะที่ได้ ลงนามใน
สัญญาเป็ นจานวนร้ อยละ
ของราคาตามสัญญาที่ได้ ระบุไว้ ในใบเสนอราคานี ้ เพื่อ
เป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญาโดยถูกต้ องและครบถ้ วน
หากข้ าพเจ้ าไม่ปฏิบตั ิให้ ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ข้างต้ นนี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมชดใช้
ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง และสานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางมีสิทธิจะให้ ผ้ เู สนอราคารายอื่นเป็ นผู้สอบราคาได้
หรื อสานักงาน
กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางอาจเรี ยกสอบราคาใหม่ก็ได้
6. ข้ าพเจ้ ายอมรับว่า สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะ
รับคาเสนอนี ้ หรื อใบเสนอราคาใด ๆ รวมทังไม่
้ ต้องรับผิดชอบในค่าใช้ จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ ้นใน
การที่ข้าพเจ้ าได้ เข้ าเสนอราคา
7. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง แคตตาล็อก แบบรูปและ
รายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ส่งให้ แก่สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางพร้ อมใบเสนอราคา
ข้ าพเจ้ ายินยอมมอบให้ สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางไว้ เป็ นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ วซึง่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวน
ยางคืนให้ ข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้นกับตัวอย่างนัน้
/ 8. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทาน . . . .
.

-38. ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ ยื่นพร้ อมใบเสนอราคา
นี ้ โดยละเอียดแล้ ว และเข้ าใจดีว่าสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบ
ใด ๆ ในความผิดพลาดหรื อตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี ้ได้ ยื่นเสนอโดยบริสทุ ธิ์ยตุ ิธรรม และปราศจากกลฉ้ อฉล หรื อการสมรู้
ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้ วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึง่
หรื อหลายบุคคล หรื อกับห้ าง
หุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

)
ประทับตรา (ถ้ ามี)

แบบหนังสือคำ้ ประกันสัญญำซือ้ ขำย

เลขที่

วันที่

ข้ าพเจ้ า

(ชื่อธนาคาร)

สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่
อาเภอ/เขต

ถนน
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โดย
ผู้มีอานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทาหนังสือค ้าประกันฉบับนี ้ให้ ไว้ ต่อ (สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยาง)
ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ซื ้อ” ดังมีข้อความ
ต่อไปนี ้
1. ตามที่
(ชื่อผู้ขาย)
ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ขาย”
ได้ ทาสัญญาซื ้อขาย
กับผู้ซื ้อ ตามสัญญาเลขที่
ลงวันที่
ซึง่
ผู้ขายต้ องวางหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาต่อผู้ซื ้อ เป็ นจานวน
บาท
(
) ซึง่ เท่ากับร้ อยละ(
%)
ของราคาทังหมดตามสั
้
ญญา
ข้ าพเจ้ ายอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค ้าประกันชนิดเพิกถอนไม่ได้ เช่นเดียวกับ
ลูกหนี ้ชันต้
้ น ในการชาระเงินตามสิทธิเรี ยกร้ องของผู้ซื ้อ จานวนไม่เกิน
บาท (
) ในกรณีที่
ผู้ขายก่อให้ เกิดความเสียหายใด ๆ หรื อต้ องชาระค่าปรับ หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ หรื อผู้ขายมิได้
ปฏิบตั ิตามภาระหน้ าที่ใดๆ ที่กาหนดในสัญญาดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่
อ้ างสิทธิใด ๆ เพื่อโต้ แย้ งและผู้ซื ้อไม่จาเป็ นต้ องเรี ยกร้ องให้ ผ้ ขู ายชาระหนี ้นันก่
้ อน
2. หากผู้ซื ้อได้ ขยายระยะเวลาให้ แก่ผ้ ขู าย หรื อยินยอมให้ ผ้ ขู ายปฏิบตั ิผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญา ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมในกรณีนนๆ
ั ้ ด้ วย

/ 3. หนังสือค ้าประกันนี ้ . . .

-23. หนังสือค ้าประกันนี ้มีผลใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วนั ทาสัญญาซื ้อขายดังกล่าวข้ างต้ นจนถึง
วันที่ภาระหน้ าที่ทงหลายของผู
ั้
้ ขายจะได้ ปฏิบตั ิให้ สาเร็จลุล่วงไป และข้ าพเจ้ าจะไม่เพิกถอน
การค ้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่ผ้ ขู ายยังต้ องรับผิดชอบต่อผู้ซื ้อตามสัญญาซื ้อขายอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ ลงนามและประทับตราไว้ ต่อหน้ าพยานเป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)

ผู้ค ้าประกัน
(

)

ตาแหน่ง

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

(ลงชื่อ)

พยาน
(

)

