ประกาศสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องชั่งชนิดคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 5 เครื่อง
------------------------------------------------------------------------------------สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาซือ้ เครื่องชั่งชนิดคาน
เลื่อน และเครื่องชั่งดิจิตอล ด้วยวิธีสอบราคา จานวน 2 รายการดังนี้
1. เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง งบประมาณ
22,000.- บาท
2. เครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 5 เครื่อง
งบประมาณ
117,500.- บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไชต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ 90 หมู่ 18 ถนน
บุรีรัมย์- สุรินทร์ ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที22
่ ธันวาคม
2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
90 หมู่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตาบลอิสาณ อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2557
ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-666080 ในวันและเวลาราชการ หรือดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rubber.co.th
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

( นายสมชาติ เกษร )
ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 002/2558
สอบราคาซื้อเครื่องชั่งชนิดคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
และเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 5 เครื่อง
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ สานักงาน ”
มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องชั่งแบบคานเลื่อนและเครื่องชั่งแบบดิจิตอล จานวน 2 รายการ
ตามรายละเอียดดังนี้
1. เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ 22,000.-บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
2. เครื่องชั่งชนิดดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 5 เครื่อง
งบประมาณ 117,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 139 ,500.-บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่ง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน สภาพที่จะ
ใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน 2 แผ่น
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
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2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ข้อบังคับ
ของสานักงาน
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณวันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้
1.5อ
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของภาครัฐ ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน(1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6(1)

-3–
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6(2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานกองทุน
สงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 90 หมู่ 18 ถนนบุรีรัมย์-สุรินทร์ ตาบลอิสาณ อาเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ...30...วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน... 60...วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ เครื่องชั่งชนิดคานเลื่อน ขนาด 1,000 กิโลกรัม จานวน 1 เครื่อง และเครื่องชั่ง
ชนิดดิจิตอล ขนาด 2,000 กิโลกรัม จานวน 5 เครื่อง
ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อ
ประกอบการ พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สานักงานฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสานารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-44.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องชั่งชนิดคานเลื่อนและเครื่องชั่งชนิดดิจิตอล โดยระบุ
ไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 002/2558 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ รับ
ซองสอบราคา ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557” ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.00น. ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้
เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของสานักงาน และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อสานักงาน ภายใน
3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ ผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัด
บุรีรัมย์ 90 ม.18 ถ.บุรีรัมย์-สุรินทร์ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557
ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคา เว้นแต่ ผู้อานวยการ สานักงาน กองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณา
เห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่สานักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่ ผู้อานวยการ
สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สานักงาน
อย่างยิ่ง ให้ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ มีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
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5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ3. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ4. แล้ว คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
5.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่า งหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือสานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ ประโยชน์
ของสานักงานเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.6 และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

-6ในกรณีนี้หากผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์
พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่
สานักงานอย่างยิ่ง ผู้อานวยการสานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยางจังหวัดบุรีรัมย์ มีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน
ทาการของสานักงานนับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทาสัญญา ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน 5 วัน
ทาการของสานักงาน หรือสานักงานเห็นว่าไม่สามารถจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะ
การสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ( ห้า% ) ของ
ราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ...5.... ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน

8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นตาม
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง และเงื่อนไขที่
กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสอบราคา ข้อ 1.1
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9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
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(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
9.2 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
สานักงานกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6. สานักงานมีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทาใน
ครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับของสานักงาน
9.3 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานกองทุนสงเคราะห์การทาสวนยาง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8 ธันวาคม 2557

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสานักงานใน
คราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัด
การ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมี
อานาจหรือสามารถใช้อานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็น
หุ้นส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับ
กิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

-2การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน
หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานในการสอบ
ราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสานักงาน ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้
กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทาการใด
โดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้
ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบ
ธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน…………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน ………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน …………แผ่น
2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น จานวน…………….แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จานวน ……………แผ่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จานวน…………….แผ่น
3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จานวน ……………แผ่น
(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
สาเนาหนังสือเดินทาง
จานวน…………….แผ่น

-2(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จานวน……………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) จานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน…………..แผ่น
4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอราคา
(……………………….……)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จานวน……….…แผ่น
2. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จานวน. ………….แผ่น
3. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบ
ราคาซื้อถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ …………………………….. ผู้เสนอราคา
(……………………….……)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งแบบคานเลื่อน
ขนาด 1,000 กิโลกรัม
1. เป็นเครื่องชั่งแบบคานเลื่อนทองเหลืองหรือสแตนเลส มีกระเช้าถ่วงความสมดุล พร้อมตุ้มถ่วง
จานวน 1 ชุด
– อ่านค่าละเอียด 200 กรัม
– แท่นชั่งขนาด 740 X 720 มิลลิเมตร
2. เสาเหลี่ยมหรือกลม ทาด้วยเหล็กเหนียวหรือเหล็กแผ่น มีเหล็กกั้นระหว่างแท่นชั่งกับเสา
3. มีล้อเลื่อน 4 ล้อ สาหรับเคลื่อนย้าย
4. ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสานักมาตรฐานชั่ง ตวง วัด
5. ชุดตรวจสอบน้าหนักประจาเครื่องชั่ง ตุ้มขนาด 20 กิโลกรัม จานวน 1-3 ลูก
6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
7. พร้อมติดตั้งและจัดส่งที่หน่วยงาน สกย.จ.บุรีรัมย์
งบประมาณรวมค่าใช้จ่าย เครื่องละ 22,000 บาท

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องชั่งแบบดิจิตอล
ขนาด 2,000 กิโลกรัม
1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบดิจิตอลแบบวางพื้น (Platform scale) โครงสร้างแท่นชั่งทาด้วยเหล็ก
พ่นสี
2. จอแสดงน้าหนักด้วยตัวเลขสี พร้อมไฟส่องสว่างขนาดสูง 25 มม. ตัวเลข 6 หลัก
(LCD DISPLAY WITH BACKLIGHT)
3. สามารถแสดงน้าหนักสุทธิ (NET WEIGHT) และน้าหนักรวม (GROSS WEIGHT) ได้
4. สามารถชั่งได้ในหน่วยกิโลกรัม (KG) และปอนด์ (LB)
5. สามารถตั้งตรวจสอบน้าหนัก ตรวจสอบจานวนชิ้น และตรวจสอบเปอร์เซนต์ได้ พร้อมเสียงร้อง
เตือน (CHECKWEIGHING , PIECE CHECKING , PERCENTAGE CHECKING)
6. ปรับศูนย์อัตโนมัติ (AUTO ZERO TRACKING) สะดวกในการใช้งาน
7. หักน้าหนักภาชนะได้ตลอดพิกัด (FULL TARE)
8. สามารถป้อนหักน้าหนักภาชนะได้ (PRE-SET TARE)
9. ใช้ไฟ 220 VAC และแบตเตอรี่ชาร์จใช้งานได้ต่อเนื่อง 200 ชั่วโมง
10 . สามารถบวกสะสมน้าหนักได้
11 . พร้อม RS-232c interface สามารถต่อให้ทางานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้
12 . อุปกรณ์รับแรงขนาดพิกัด 2,000 กิโลกรัม
13 . ชุดตรวจสอบน้าหนักประจาเครื่อง ตุ้มขนาด 20 กิโลกรัม จานวน 1-3 ลูก
14 . คู่มือการใช้งานเครื่องชั่งเป็นภาษาไทยประจาทุกเครื่อง
15 . พร้อมติดตั้งเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานทุกเครื่องและจัดส่งหน่วยงาน สกย.จ.บุรีรัมย์
16 . ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสานักมาตรฐานชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์
งบประมาณรวมค่าใช้จ่าย เครื่องละ 23,500 บาท

