- ร่าง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference)
โครงการซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
----------------------------------------------1. ความเป็นมา
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีพันธะกิจในการบริหารเงินทุนพัฒนายางพาราเพื่อการ
ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางและผู้ประกอบกิจการยางพารา ในการนี้
กยท. มีโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสาหรับเกษตรกร เพื่อ ถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ แนวทางการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางให้แก่
ผู้สนใจทั่วไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานและทักษะในกระบวนการผลิตสายพานยาง การบริหาร
จัดการโรงงาน และพัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
2. เพื่อให้โรงงานต้นแบบเป็นแหล่งเรียนรู้
3. เพื่อเป็นต้นแบบการดาเนินธุรกิจแปรรูปผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว เพื่อจาหน่าย
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย ทาขึ้นมาใหม่ ติดตั้ง ครุภัณฑ์ที่ประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาขาย ทาขึ้นมาใหม่ ติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 กรณีงานก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
3.6.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วม
ค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานร่วมค้า กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๓.๖.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการ
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
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๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓.๑๐ คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
3
.11 ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลงาน การติดตั้งเครื่องผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว
ในประเทศมาแล้ว
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไข
ข้อกาหนดคุณลักษณะชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการขึ้นรูปยาง โดยอาศัยแรงอัดจากการหมุนของเกลียวหนอน ดันยางให้
ไหลผ่านหัวดายเกิดเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ โดยผู้ขายต้องทาการติดตั้งเครื่องจักรที่ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา
จังหวัดขอนแก่น ให้สามารถใช้งานร่วม และสอดคล้องกับเครื่องจักรเดิมในโรงงานของศูนย์เรียนรู้ยางพารา
จังหวัดขอนแก่น ที่มีอยู่ให้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีข้อกาหนดคุณลักษณะทั่วไปดังนี้
1. เครื่องจักรต้องทาการติดตั้งทดสอบการทางานได้อย่างสมบูรณ์และทาการส่งมอบ ณ โรงงาน
ต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสาหรับเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้ยางพารา อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น
2. อุปกรณ์เครื่องจักรต้องสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องจักรเดิมภายในโรงงานได้ ในลักษณะการ
ผลิตแบบต่อเนื่องจากยางแห้ง โดยหากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรภายในโรงงาน เพื่อรองรับการผลิตยาง
อย่างต่อเนื่อง ผู้ขายต้องเป็นผู้ดาเนินการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
3. อุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ยกเว้นต้นกาลังที่เป็นมอเตอร์ต้อง
รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารรับประกันจากโรงงานผลิตภัณฑ์โดยตรง โดยผู้รับจ้าง/ผู้ขายจะต้อง
บริการ โดยดาเนินการตรวจสอบซ่อมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุก 6 เดือน จานวนไม่น้อยกว่า
2 ปีโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
4. ผู้ขายต้องจัดทาคู่มือการใช้งานและการดูแลรักษาเป็นภาษาไทยจานวน 1 ชุด โดยคู่มือต้อง
สามารถเป็นแนวทางให้ระดับผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้
5. ผู้ขายต้องดาเนินการฝึกอบรมการใช้งานเครื่องจักรจนสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ และใช้งาน
ได้อย่างสมบูรณ์
6. ผู้ขายต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการโดยมีเอกสารรับรอง
1. ชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
คุณลักษณะทั่วไป
รายละเอียดทั่วไปเครื่อหง ลอมสกรูเดี่ยว(Single Screw Extruder) ซึ่งใช้สาหรับผลิตชิ้นงานยางแห้ง
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โดยการหลอมด้วยการหมุนสกรูและอัดรีดยางผ่านหัวขึ้นรูปประกอบด้วย
(1) ชุดป้อนยางคอมปาวด์
(Feeding System) (2) เครื่องหลอมสกรูเดี่ยว ( Single Screw Extruder) (3) ระบบควบคุมไฟฟ้า
(Electric Control System) และ (4) ระบบหรืออุปกรณ์ชุดตัดยางคอมปาวด์โดยเหมาะสมต่อการขึ้นรูปใน
ลักษณะ แผ่น เส้น ท่อ รองรับการขึ้นรูปวัสดุ ซิลิโคน EPDM HNBR NBR รวมถึงยางธรรมชาติ
ชุดป้อนยางคอมปาวด์ (Feeding System)
คุณลักษณะเฉพาะ
- มีระบบป้อนยางคอมปาวด์แบบสกรู-กรวยคู่ รองรับอัตราการหมุนในช่วง4.5 - 18 รอบ/นาที
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสงตรงกาลังขับไม่น้อยกว่า 7.5 แรงม้า
- ชุดสกรูทาจากเหล็กแข็งโครเมียม รองรับมาตรฐาน S45C
- ชุดรับยางคอมปาวด์สาหรับป้อนเข้าส่วนสกรูอัด (Hopper) ทาจากเหล็กแข็งปิดผิวด้วยโลหะ
ผสมสแตนเลส มาตรฐาน SUS304 เป็นอย่างน้อย
ชุดเครื่องหลอมสกรูเดี่ยว (Single Screw Extruder)
คุณลักษณะเฉพาะ
- ชุดสกรูอัดและกระบอก (Barrel) ทาจากโลหะผสมชุบไนไตรท์ขัดเงา รองรับมาตรฐานSACM 1
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสกรูอัด ไม่ต่ากว่า 125 มม. อัตราส่วน L/D 6 : 1 รองรับอัตราเร็ว
รอบ 10 - 45 รอบ/นาที
- ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากาลังขับไม่น้อยกว่50
า แรงม้า ระบบไฟฟ้า3 เฟส 380 โวลต์ ความถี50
่ เฮิร์ต
- สามารถอัดด้วยอัตราไม่ต่ากว่า 250 กก/ชม.
- ชุดเกียร์ทดกาลังหล่อลื่นด้วยน้ามันและมีระบบกระจายน้ามันด้วยตัวเอง (lubricant selfsplashing) หรือดีกว่าเพื่อป้องกันความเสียหายของชุดเกียร์
- เกียร์บล็อก (Gear Box) มีความเร็วสกรูไม่น้อยกว่า 400 รอบต่อนาที มีระยะจุดศูนย์กลาง
สกรูไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร เกียร์บล็อกทาจากเหล็กหล่อ
- เกียร์ (Gears) ชุบแข็ง มีความแข็งแรงในช่วงระหว่าง HRC 58 - 62 ประกอบด้วย
ชุดลูกปืนมาตรฐาน
- มอเตอร์หลักระบบไฟฟ้ากระแสตรง มีกาลังขนาดไม่ต่ากว่า 37.5 กิโลวัตต์ ความเร็วรอบ
ไม่น้อยกว่า 1,400 รอบต่อนาที
- กระบอก (Barrel) จานวนกระบอก 2 ท่อน ประกอบด้วย กระบอกเปิดป้อนของ 1 ท่อน
กระบอกเปิดสุญญากาศ 1 ท่อน ผลิตจากวัสดุสอดภายในเป็นโลหะผสมชุบไนไตรท์
มาตรฐาน SACM 1 หรือดีกว่า
- มีระบบฮีตเตอร์ด้วยน้าร้อนสาหรับหล่อเลี้ยงกระบอกอัด
(Barrel)โดยมีฮีตเตอร์ไฟฟ้า
กาลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 6,000 วัตต์ ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Microcontroller หรือ
PID หรือดีกว่า
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ระบบควบคุมไฟฟ้า (Electric Control System)
คุณลักษณะเฉพาะ
- การป้องกันเป็นแบบอินเตอร์ล็อค ( Interlocked Protection) มอเตอร์หลักจะหยุดทันที
ในกรณีของกระแสเกิน (ระบบป้องกันกระแสเกิน) มอเตอร์ชุดป้อนจะหยุดทันทีถ้ามอเตอร์
หลักหยุดทางาน (ชุดป้อนควบคุมโดยมอเตอร์หลัก) มอเตอร์หลักไม่สามารถเริ่มต้นขึ้นได้
ถ้าปั๊มน้ามันของเกียร์ยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น (ชุดปั๊มควบคุมล็อคด้วยปั๊ม)
- มีชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าสาหรับการควบคุมความเร็วของมอเตอร์หลักกาลังขนาดไม่ต่ากว่า 37.5
กิโลวัตต์ ( DC) และชุดป้อนหลักกาลังขนาดไม่ต่ากว่า 7.5 กิโลวัตต์ ( DC) รวมถึง
ชุดควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐานเป็นอย่างน้อย
อุปกรณ์ชุดตัดยางคอมปาวด์
คุณลักษณะเฉพาะ
- หัวไดน์ 1 ตัว ลักษณะผลิตยางแผ่นหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร ความหนาไม่น้อย
กว่า 5 มิลลิเมตร ความยาวได้ไม่จากัด
- มีชุดอุปกรณ์สาหรับตัดยางแผ่นให้ได้ความยาวที่กาหนด
ที่ความยาวไม่น้อยกว่า 5
มิลลิเมตร และไม่มากกว่า 650 มิลลิเมตร รวมถึงชุดรองรับ และลาเลียงยางแผ่น
เมื่อออกจากรูพิมพ์ (Die)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
6. สถานที่ติดตั้ง
โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางสาหรับเกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัด
ขอนแก่น
7. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
งวดเดียว ภายใน 240 วัน
8. วงเงินในการจัดหา
- เงินงบประมาณโครงการ 7,000,000.- บาท
- ราคากลาง 7,000,000.- บาท
9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งความคิดเห็น หรือเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
เลขที่ 150 หมู่ 4 ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 043-306512
โทรสาร 043-306514
เว็บไซต์ orfkon1@rubber.mail.go.th
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้
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เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ E( MS) โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail
ที่สามารถติดต่อได้

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการ
(นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย)

ลงชื่อ............................................กรรมการ ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นายวีระ คามตะสีลา)
(นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง)

ลงชื่อ............................................กรรมการ ลงชื่อ................
(นายภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง)

..............................กรรมการ
(นายธรรม นิลสุวรรณ)

ลงชื่อ............................................กรรมการ/ ลงชื่อ..............................................กรรมการ/
(นายรุ่งศักดิ์ สมบัติ) เลขานุการ
(นางสาวประภาสิริ พรมดวงดี)

ผู้ช่วยเลขานุการ
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ตาราง ปปช.07

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียวพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
7,000,000.00 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
23 กุมภาพันธ์ 2560
4. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์เฉพาะสาขาผู้ผลิตมีไม่แพร่หลาย
ใช้วิธีสอบถามจากผู้ติดตั้งโรงงาน ผลิตสายพานยาง ซึ่งได้ติดตั้งให้บริษัทผู้ผลิตสายพานยาง
4.1 บริษัท สร้างเสริญ จากัด
4.2 บริษัท เอเชีย โพลีคอม จากัด
4.3 บริษัท เพาเวอร์ เอ็นทาเนีย จากัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย
5.2 นายวีระ คามตะสีลา
5.3 นางสาวนุชนาฏ ณ ระนอง
5.4 นายภานุวัฒน์ ทรัพย์ปรุง
5.5 นายธรรม นิลสุวรรณ
5.6 นายรุ่งศักดิ์ สมบัติ
5.7 นางสาวประภาสิริ พรมดวงดี

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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- ร่าง ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
----------------------------------------------ด้วย
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดการผลิตยาง
แห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพารา
จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 251 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ ตาบลคาม่วง อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น
ราคากลางตั้งไว้ 7,000,000.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน 7,000,000.-บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
หากปรากฏว่าการเสนอราคาซื้อ มีราคาแตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้
ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น ซึ่งผู้ประสงค์เสนอราคา
จะต้องรับผิดชอบในการติดตั้งเอง จะนาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้อง
ในภายหลังไม่ได้ โดยขอดูรายละเอียดราคากลางได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 150
หมู่ 4 ถนนขอนแก่น – เชียงยืน ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย ทาขึ้นมาใหม่ ติดตั้ง ครุภัณฑ์ที่ประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาขาย ทาขึ้นมาใหม่ ติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
5.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานร่วมค้า กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
5.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการ
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว
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มาพร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
9 คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)
10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีผลงาน การติดตั้งเครื่องผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว
ในประเทศมาแล้ว
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
.
ตั้งแต่เวลา
น. ถึงเวลา
น. ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 150
หมู่ 4 ถนนขอนแก่น – เชียงยืน ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น กาหนดเสนอราคาในวันที่
.
.ตั้งแต่เวลา
.น. เป็นต้นไป และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละราย
ทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
ผู้ใดสนใจติดต่อขอ
ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
700.-บาท ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น เลขที่ 150หมู่ 4 ถนนขอนแก่น – เชียงยืน
ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันที่
. ตั้งแต่เวลา
น. ถึงเวลา
.
น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.raot.co.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-4330-6512 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th และ www.rubber.mail.go.th
ประกาศ ณ วันที่

. พ.ศ.2560
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- ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/ ๒๕๖๐
โครงการซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่
๒๕๖๐
----------------------------------------------การยางแห่งประเทศไทย
จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " กยท.จ.ขอนแก่น " มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซือ้ ชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่านเกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ เลขที่ 251 หมู่ 10 ถนนมิตรภาพ
ตาบลคาม่วง อาเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕

รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้าประกัน
( ๑ ) หลักประกันซอง
( ๒ ) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
( ๑ ) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลาง เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้รู้ข้อมูลเท่าเทียม
กันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย ทาขึ้นมาใหม่ ติดตั้ง ก่อสร้าง ครุภัณฑ์
ที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่นและ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคา ขาย ทาขึ้นมาใหม่ ติดตั้ง ก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑๐

๒.๔ กรณีงานก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๖.๑ กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานร่วมค้า กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานซื้อขายดังกล่าวของผู้ที่เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
๒.๖.๒ กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการ
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานซื้อขายดังกล่าว ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานซื้อขายดังกล่าวของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๒.๑๐ คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากรตามแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1)

2
.11 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามีผลงานการติดตั้งเครื่องผลิตสายพานยางพร้อมอุปกรณ์
ประกอบในประเทศมาแล้ว

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
( ๑ ) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
( ก ) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วน ผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ข ) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๒ ) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่
นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

๑๑

(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะ
เป็น ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และใน
กรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
( ๔ ) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์,สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๕ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๗ ( ๑ )
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑)
แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
(๒)
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
( ๓ ) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์
จะเสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
( ๔ ) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
( ๕ ) สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๖ ) สาเนาสัญญาที่เป็นคู่สัญญาเดียวกันกับหนังสือรับรองผลงานตามข้อ ๓.๒
(๕) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๗ ) บัญชีรายการก่อสร้าง /หรือใบแจ้งปริมาณงาน (ยังไม่ต้องกรอกราคา) ซึง่
จะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
( ๘ ) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
( ๙ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ ( ๒ )

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้ง
ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน โดยสามารถยื่นข้อเสนอรายการหนึ่งรายการใดหรือ
ทุกรายการก็ได้
๔.๒ ผู้ประสงค์จะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้ และจาถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการพร้อมการส่งมอบตาม
สัญญาที่จะซื้อให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มรายการที่ ๑ – ๔ ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒เพื่อประกอบ

๑๒

การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กยท.จ.ขอนแก่น จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน
๔.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา ซื้อชุดการผลิตยางแห้งชนิดอัดผ่าน
เกลียว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคา
ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/๒๕๖๐” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่
.
พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
น. ถึง
น. ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
150 หมู่ 4 ถนนขอนแก่น – เชียงยืน ตาบลบึงเนียม อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ
๑.๖ ( ๑ ) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบ
ข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ ( ๒ ) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กยท.จ.ขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ
วันประกาศประกวดราคา ซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่ง

๑๓

ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
การกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่
โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบดััตงนีิ ้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อชุดการผลิตสายพานยาง พร้อมอุปกรณ์
ประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 7,000,000.-บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการ
เสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่
LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขึ้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน ) จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาลดครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคา
ที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

๑๔

(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาในวันที่
ตั้งแต่
เวลา
น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.
๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
(๑๐.) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่
เป็นต้นไป

๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค จานวน 350,000.- บาท (-สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้าประกันตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่การยางแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.5 ( ๑ )
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
ค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ ( ๑ )
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กยท.จ.ขอนแก่น จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้
ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กยท.จ.ขอนแก่น
จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือ
ยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก

๑๕

เงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ
ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กยท.จ.ขอนแก่น เท่านั้น
๖.๓ กยท.จ.ขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
( ๑ ) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กยท.จ.ขอนแก่น
( ๒ ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กยท.จ.ขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ กยท.จ.ขอนแก่นทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือก ซือ้ ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัด ซือ้ เลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กยท.จ.ขอนแก่น
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กยท.จ.
ขอนแก่น จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ กยท.จ.ขอนแก่น จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคา ซือ้ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กยท.จ.ขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖
ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอ นิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กยท.จ.ขอนแก่น

๑๖

มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ กยท.จ.ขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

๗. การทาสัญญาซื้อขาย
ผู้ชนะการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) จะต้องทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ กยท.จ.ขอนแก่น ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า%) ของราคาซือ้ ที่ประกวดราคาได้ให้
กยท.จ.ขอนแก่น ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ การยางแห่งประเทศไทย โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ ( ๒ )
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๕ ( ๒ )
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซือ้

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายจะกาหนดเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.1๐ ของค่าซื้อตาม
สัญญา

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี...-........เดือนนับถัดจากวันทีผ่ ู้ซื้อได้รับมอบ
โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เมื่อ กยท.จ.ขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็น ผู้ขายและได้ตกลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และ

๑๗

สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง
เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้
( ๑ ) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ ขายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
( ๒ ) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
( ๓ ) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑
๐.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ กยท.จ.ขอนแก่น แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔.๗
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กยท.จ,ขอนแก่น จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๓
ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กยท.จ.ขอนแก่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุใน ข้อ ๗ กยท.จ.ขอนแก่น จะริบหลักประกันซองหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ ค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ( ถ้ามี )
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กยท.จ.ขอนแก่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ( ถ้ามี )
การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
๒๕๖๐
หมายเหตุ
- ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
- ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๘

-

การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา
ติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย
(วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่
๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกาหนดยืน
ราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะ เวลาค้าประกันซองคือ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐
วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๖๔๙
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

-

การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการ
เสนอราคาขึ้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒0 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใด ๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็น
หน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาด
ในการเสนอราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐
บาท คานวณร้อยละ ๐.๒0 ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒0 ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอ
ลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒0 ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้
เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้อง
เสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

