ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง สอบราคาซื้อเครือ่ งชั่งแบบคานเลื่อนขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 4 เครื่อง
และเครื่องชั่งชนิดดิจติ อล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครือ่ ง
………………………………………………………………………………

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด เชียงใหม่ มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อ
เครื่องชั่งแบบคำนเลื่อนขนำด ๑,๐๐๐ กิโลกรัม จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนำด 2,000
กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่องเพื่อติดตั้งใช้งำนตลำดประมูลยำงพำรำ 4 แห่ง รำคำกลำงในกำรจัดซื้อ โดยวิธีสอบ
รำคำเป็นเงิน ๑11,5๐๐.-บำท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อดังกล่ำว
๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนกองทุน
สงเครำะห์กำรทำสวนยำง ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบรำคำซื้อครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procument:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๗. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำรเว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่ 2 ธันวำคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 15 ธันวำคม 2557ระหว่ำงเวลำ
๐๙.๓๐น. ถึง ๑๖.๐๐ น.ณ แผนกธุรกำรและพัสดุ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่
และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่ ๑8 ธันวำคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลำ ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำ ได้ที่แผนกธุรกำรและพัสดุสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำร
ทำสวนยำงจังหวัด เชียงใหม่ เลขที่ 2/8-9 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลตลำดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันที่ 3 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 15ธันวำคม ๒๕๕๗ หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์
หมำยเลข ๐-5303-๙225 ในวันและเวลำรำชกำรหรือตรวจสอบข้อมูลทำงเว็บไซต์ที่ www.rubber.co.th
ประกำศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นำยธัญญะ สมสุข)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 0๑/๒๕๕๘
การซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อนขนาด ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอลขนาด 2,000 กิโลกรัม
ตามประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดเชียงใหม่
ลงวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๗

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ“ สำนักงำน ” มี
ควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อเครื่องชั่ง แบบคำนเลื่อน ขนำด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4เครื่อง และเครื่องชั่ง
ชนิดดิจิตอลขนำด 2,000 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่องเพื่อติดตั้ง ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ปฏิบัติกำรสงเครำะห์สวนยำงจังหวัดรวม 4 แห่งซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็ บอยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที และมีคุณลั กษณะเฉพำะตรง
ตำมที่กำหนดไวในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำ
๑.๑รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำ
๑.๓ แบบสัญญำซื้อขำย
๑.๔ แบบหนังสือค้ำ ประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำร
(๑)บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒)บัญชีเอกสำรส่วนที่๒
๑.๗ …….ฯลฯ……………
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อ
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีร ำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของ
สำนักงำน
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
สอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอรำคำที่จะเข้ ำ เป็นคู่สั ญญำ ต้อ งไม่ อยู่ใ นฐำนะเป็นผู้ ไม่แ สดงบัญ ชี
รำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของภำครัฐ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.7 คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

-23. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหำชนจ ำกัด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติ บุคคลให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.6(2)
๔. กำรเสนอรำคำ
4.1 ผู้ เสนอรำคำต้องยื่ น เสนอรำคำตำมแบบที่ กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่ มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้ว น ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ ชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วยและหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้
รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่เลขที่
2/8-9 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลตลำดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รำคำเสนอจะต้อง
กำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้อง
รับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน...30...วัน นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำซื้อขำย

-34.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของเครื่องชั่งชนิดคำนเลื่อน ขนำด 1,000 กิโลกรัม จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องชั่งดิจิตอล ขนำด 2,000
กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง ไปพร้อมใบเสนอรำคำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนฯ จะ
ยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำมีควำมประสงค์จะ
ขอดูต้น ฉบั บ แคตตำล็อก ผู้ เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำตรวจสอบ
ภำยใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบรำคำผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำร
สอบรำคำ
4.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ ำหน้ำซองถึงประธำน
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ โดยระบุไว้ที่หน้ ำซองว่ำ“ใบเสนอรำคำตำม
เอกสำรสอบรำคำซื้อ เลขที่ 01/58 ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่รับซองสอบรำคำ ในวันที่3 ธันวำคม2557” ถึงวันที่ 15
ธันวำคม2557 ตั้งแต่เวลำ09.30 น. ถึงเวลำ16.00 น.ณ สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด คณะกรรมกำรเปิดซอง
สอบรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ1.5 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำ
ที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อน
หรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมตำมข้อ 1.5(2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำและประกำศรำยชื่อผู้
เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่
คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ
สำนักงำน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ
เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้
เสนอรำคำที่กระทำกำรอัน เป็น กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ ำวต่อ
สำนักงำน ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่ ให้ถือเป็นที่สุด คณะกรรมกำรเปิด
ซองสอบรำคำจะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น ณ สำนักงำน
กองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่เลขที่ 2/8-9 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลตลำดขวัญ
อำเภอดอยสะเก็ด จั งหวั ดเชี ย งใหม่ ในวันที่ 18ธัน วำคม2557 ตั้ง แต่เวลำ10.30 น. เป็นต้ นไปกำรยื่ น
อุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ เว้นแต่ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่ พิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะ
เป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง และในกรณีที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
จังหวัดเชียงใหม่ พิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำ
สวนยำงจังหวัดเชียงใหม่ มีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ

-45.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินด้วย รำคำรวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2. หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3. หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4.แล้ว คณะกรรมกำรเปิดซอง
สอบรำคำจะไม่รับพิจ ำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็น
ว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
5.3 ส ำนั ก งำนสงวนสิ ท ธิ ไ ม่ พิ จ ำรณำรำคำของผู้ เ สนอรำคำโดยไม่ มี ก ำรผ่ อ นผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรสอบรำคำ หรือในหลักฐำน
กำรรับเอกสำรสอบรำคำของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือทั้งหมด
ในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลง
ลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำหรือ
สำนักงำนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจง ข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอรำคำ
ได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจ ำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงำนเป็น
สำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง
สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับ
กำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอรำคำอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
รำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว
ออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.6 และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำนในกรณี
นี้หำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่พิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำร
เปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ สำนักงำนอย่ำงยิ่ง ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
กองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำงจังหวัดเชียงใหม่ มีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. กำรทำสัญญำซื้อขำย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วันทำกำรของ
สำนักงำนนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรทำสัญญำ ตำม
แบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

-56.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภำยใน 5 วันทำกำร
ของสำนักงำน หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สำมำรถจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตำมข้อ 6.1 ผู้ชนะกำรสอบรำคำ
จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำนภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 (ห้ำ%) ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้ ให้
สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำ
นั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
(3) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญ ำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ
(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
7. อัตรำค่ำปรับค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำย ข้อ 5 ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่องผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ
สัญญำซื้อขำย ตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อ
ขำยที่เกิดขึ้นตำมระยะเวลำและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรแนบท้ำยสอบรำคำ ข้อ 1.1
9. ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำและอื่น ๆ
9.1 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำมที่
สอบรำคำซื้อแล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ ำมำ
โดยทำงเรื อในเส้ น ทำงที่มีเรื อ ไทยเดิน อยู่ และสำมำรถให้ บ ริก ำรรับขนได้ ต ำมที่รัฐ มนตรีว่ ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย
นำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ ำท่ำ
ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ข ำยสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญ ำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญ ำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
9.2 ผู้ เ สนอรำคำซึ่ งส ำนัก งำนได้คั ด เลื อกแล้ ว ไม่ ไปท ำสั ญญำหรือ ข้อ ตกลงภำยในเวลำที่
สำนักงำนกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สำนักงำนมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่ำเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำในครั้งนี้
(ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมข้อบังคับของสำนักงำน

-69.3 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ม เติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

สำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรทำสวนยำง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3 ธันวำคม 2557
ประทับตรำและหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกำกับตรำ

