ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสานักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี (หลังใหม่)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------------------------------------

๑. ความเป็นมา
ด้วยสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เพชรบุรีได้ก่อสร้ำงอำคำรสำนักงำนเพื่อใช้เป็นสถำนที่ทำงำนแห่งใหม่
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงมีควำมประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงำนตกแต่งภำยในสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
เพชรบุรี (หลังใหม่)
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นครุภัณฑ์สำหรับปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เพชรบุรีในกำรให้บริกำรแก่
ประชำชนผู้มำติดต่อให้ได้รับควำมสะดวก
๓. คุณสมบัติผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำซื้อ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.7
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำซื้อ
ด้วยวิธีทำงอิเล็กทรอนิกส์ ต่อคู่สัญญำฉบับเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,490,๐๐๐.- บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนเก้ำ
หมื่นบำทถ้วน ) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ
บริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
๓.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕4 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2557 ดังนี้
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
(๓) คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
4 ขอบเขต...

-2๔. รายละเอียดคุณลักษณะ
รำยละเอียดตำมแบบรูปรำยกำรของกรมธนำรักษ์ ประกอบด้วย งำนครุภัณฑ์ลอยตัว , งำนตกแต่ง
ภำยใน, งำนติดตั้งม่ำนปรับแสง , ระบบงำนโสต และงำนอื่น ๆ
๕. สถานทีด่ าเนินการ
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เพชรบุรี (หลังใหม่) เลขที่ 353 หมู่ 2 ถนนดอนคำน ตำบลธงชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
๖. ระยะเวลาดาเนินการ และส่งมอบ
ดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขำยพร้อมอุปกรณ์และงำนตกแต่งภำยในสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
เพชรบุรีให้แล้วเสร็จ ภำยใน 9๐ วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำซื้อโดยกำหนดกำรแบ่งงวดงำน เป็น 2 งวด
มีรำยละเอียดดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 60 ของสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสัญญำ
- งำนครุภัณฑ์ลอยตัวสำนักงำนแล้วเสร็จ
ระยะเวลำดำเนินกำร 60 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำซือ้
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 40 ของสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสัญญำ
- งำนตกแต่งภำยในแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งม่ำนปรับแสงแล้วเสร็จ
- งำนระบบโสตทัศนูปกรณ์แล้วเสร็จ
เมื่อผู้ขำยดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขำยพร้อมอุปกรณ์และงำนตกแต่งภำยในสำนักงำนธนำรักษ์
พื้นที่เพชรบุรีตำมรูปแบบและรำยกำรตำมสัญญำซื้อขำยเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเก็บและทำควำมสะอำด
บริเวณอำคำรทั้งหมดให้เรียบร้อย ระยะเวลำดำเนินกำร 9๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
๗. วงเงินในการจัดซื้อ
เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนที่รำชพัสดุ (เงิน 10 %) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8
งำนทั้งโครงกำรวงเงินงบประมำณ 3,000,๐๐๐.- บำท (สำมล้ำนบำทถ้วน)
รำคำกลำงงำนจัดซื้อ 2,990,๐๐๐.- บำท (สองล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน) ในกำรเสนอ
รำคำผู้เสนอรำคำต้องเสนอลดรำคำขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 5,๐๐๐.- บำท (ห้ำพันบำทถ้วน)
จำกรำคำกลำงและกำรเสนอลดรำคำครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดรำคำครั้งละไม่น้อยกว่ำ 5,๐๐๐.- บำท (ห้ำพัน
บำทถ้วน) จำกรำคำครั้งสุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว
8. สถานที่ตดิ ต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ผู้สนใจสำมำรถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ เกี่ยวกับร่ำงขอบเขตของงำนนี้เป็น
ลำยลักษณ์อักษรได้ที่
1. สถำนที่...

-31. สถำนที่ติดต่อ สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เพชรบุรี เลขที่ 353 หมู่ 2 ถนนดอนคำน ตำบลธงชัย
อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3242 5508 โทรสำร 0 32412129
(๒) เว็บไซต์ www.treasury.go.th E-mail: rtpbr@treasury.go.th และ เว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลำง www.gprocurement.go.th
โดยสำธำรณชนที่ต้องกำรเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือมีควำมเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ หมำยเลข
โทรศัพท์ ที่สำมำรถติดต่อได้

ลงชื่อ................................................................ประธำนกรรมกำร
นำยบุญชอบ วิเศษปรีชำ
(.............................................)
สถำปนิกชำนำญกำร
สำนักพัฒนำและบำรุงรักษำอำคำรรำชพัสดุ

ลงชื่อ...............................................................กรรมกำร
นำยจักรพงศ์ นิลไพรัช
(...........................................)

นำยช่ำงสำรวจอำวุโส
สำนักงำนธนำรักษ์พนื้ ที่เพชรบุรี

ลงชื่อ................................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
นำงสำวปรำณี หนูเนตร
(...........................................)
เจ้ำหน้ำที่จัดผลประโยชน์ชำนำญกำร
สำนักงำนธนำรักษ์พนื้ ที่เพชรบุรี

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่................/๒๕58
งานจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายในสานักงานธนารักษ์พื้นทีเ่ พชรบุรี (หลังใหม่)
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๕8

…………..............…
จังหวัดเพชรบุรีโดยสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่เพชรบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “จังหวัด” มีควำมประสงค์
จะประกวดรำคำเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงำนตกแต่งภำยในสำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่ เพชรบุรี(หลังใหม่)
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบรูปที่กรมธนำรักษ์กำหนด ดังนี้
1. ครุภัณฑ์ลอยตัว
2. งำนตกแต่งภำยใน
3. งำนติดตั้งม่ำนปรับแสง
4. ระบบงำนโสต
5. งำนอื่น ๆ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑.4 แบบสัญญำซื้อขำย
๑.5 แบบใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ
๑.6 แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญำ
(๓) ............................
(๔) ............................
๑.7 บทนิยำม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.8 แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
2. คุณสมบัติ...

-2๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพ ขำยพัสดุ ที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำร
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำรำย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวด
รำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม ตำมข้อ ๑.7
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ต่อคู่สัญญำฉบับเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,490,๐๐๐.- บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่น
บำทถ้วน ) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติตำมประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดทำและแสดงบัญชีรำยกำรรับจ่ำยของโครงกำรที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2557 ดังนี้
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
(3) คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นสำมัญหรือ ห้ ำงหุ้ นส่ ว นจำกั ดให้ ยื่นส ำเนำหนังสื อรั บรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำรผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัดให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุ คคลหนังสื อบริ คณห์ ส นธิบั ญชีร ำยชื่อกรรมกำรผู้ จัดกำรผู้ มีอำนำจควบคุม และบัญชีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
2) ในกรณี...

-3(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้
ร่ ว มค้ำให้ ยื่ น ส ำเนำสั ญญำของกำรเข้ำร่ว มค้ำ ส ำเนำบัตรประจำตัว ประชำชนของผู้ ร่ว มค้ำ และในกรณี ที่
ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
นิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(4) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.๒๐) และสำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.8 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นำม พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี)
(2) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำมอบอำนำจให้บุคคลอื่นทำกำรแทน
(3) หลักประกันซองตำมข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี การ
กาหนดผลงานตามข้อ ๒.๕ เท่านั้น)
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำซือ้ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.8 (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำให้
ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุในบัญชีรำยกำรให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเสนอกำหนดยืนรำคำ ไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
รำคำสุดท้ำยโดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำที่
ตนเสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องกำหนดเวลำส่งมอบ ไม่เกิน 9๐ วัน นับถัดจำกวัน ลง
นำมในสัญญำซื้อ
๔.5 ก่อนยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำควร
ตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์...

-4๔.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
จ่ำหน้ำซองถึงประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำตำมโครงกำร โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “เอกสำรประกวด
รำคำตำมเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .........................” ยื่นต่อคณะกรรมกำร
ประกวดรำคำตำมโครงกำร ในวันที่.......................................ตั้งแต่เวลำ ............... น. ถึงเวลำ ..................... ณ.
สำนั กงำนธนำรั กษ์พื้นที่ เพชรบุรี เลขที่ 353 หมู่ที่ 2 ถนนดอนคำน ตำบลธงชัย อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบุรี
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่น เอกสำรประกวดรำคำซื้อด้ว ยวิธีกำรทำงอิเล็ กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำ
แต่ละรำยว่ำเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่นหรือเป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อ 1.7 (๑) ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตำม ข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธี
อื่นที่มีหลักฐำนว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรับทรำบแล้ว
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำ ก่อนหรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่ำมีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำ กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.7 (2) คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอ
รำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำ และจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้ประสงค์ จะเสนอรำคำหรือผู้มี
สิทธิเสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื้องต้นเพรำะเหตุเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะ
เสนอรำคำกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรตลำดกลำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ณ วั น ประกำศประกวดรำคำจ้ ำ งด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ อย่ำงเป็น
ธรรมหรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อหัวหน้ำ
หน่วยงำนที่จัดหำพัสดุภำยใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำกำรวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำให้ถือเป็นที่สุด
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำว่ำ กระบวนกำรเสนอรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อ ง จนไม่อำจดำเนินกำรต่อไปให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่กำหนดไว้คณะกรรมกำร
ประกวดรำคำจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำโดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอรำคำพบปะหรือ ติดต่อสื่อสำรกับบุคคล
อื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไปจำกขั้นตอนที่ค้ำงอยู่ภำยในเวลำของกำร
เสนอรำคำที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำแต่ต้องสิ้นสุดกระบวนกำรเสนอรำคำภำยในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมกำรประกวดรำคำเห็นว่ำกระบวนกำรเสนอรำคำจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ำยหรือข้อขัดข้องไม่อำจ
แก้ไขได้ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำ จะสั่งยกเลิกกระบวนกำรเสนอรำคำและกำหนดวันเวลำและสถำนที่
เพื่อเริ่มต้นกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่ โดยจะแจ้งให้ ผู้มีสิทธิเสนอรำคำทุกรำยที่อยู่ในสถำนที่นั้นทรำบ
คณะกรรมกำร...

-๕คณะกรรมกำรประกวดรำคำสงวนสิทธิ์ ในกำรตัดสินใจดำเนินกำรใดๆ ระหว่ำงกำรประกวด
รำคำฯ เพื่อให้กำรประกวดรำคำฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร
๔.7 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื้อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมำพร้อมกับซองข้อเสนอทำงเทคนิค
(๒) รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
2,990,๐๐๐.- บำท ( สองล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน )
(๓) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี ) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทน จะต้องมำลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอ
รำคำตำมวัน เวลำ และสถำนที่ที่กำหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่มำลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้ำสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดำเนินกำรเสนอรำคำ โดย
รำคำที่เสนอในกำรประกวดรำคำซือ้ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกวดรำคำฯ
และจะต้องเสนอลดรำคำขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่ำครั้งละ 5,000 บำท (ห้ำพันบำทถ้วน) จำกรำคำ
สูงสุดในกำรประกวดรำคำฯ และกำรเสนอลดรำคำครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดรำคำครั้งละไม่น้อยกว่ำ 5,000.- บำท
(ห้ำพันบำทถ้วน) จำกรำคำครั้งสุดท้ำยที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ำมผู้มีสิทธิเสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ และเมื่อกำรประกวดรำคำฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันรำคำต่อผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ รำคำที่ยืนยันจะต้องตรงกับรำคำที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะรำคำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย ในกำร
ให้บริกำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้ให้บริก ำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทรำบในวันเสนอรำคำ
(9) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมำเสนอรำคำ ในวันที่......................................ตั้งแต่เวลำ
.........................น เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมำยตำมแบบแจ้ง วัน เวลำ และสถำนที่เสนอรำคำ (บก.005)
ให้ทรำบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำของผู้
ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
ต้ อ งท ำกำรทดลองวิ ธี ก ำรเสนอรำคำก่ อ นถึ ง ก ำหนดวั น เสนอรำคำที่ เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2555 เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกำรยื่นซองข้อเสนอด้ำนเทคนิค จำนวน
150,000.- บำท (หนึ่งแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำกำรค้ำประกันตั้งแต่วันยื่น
ซองข้ อเสนอทำงด้ำ นเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึ งสิ้ น สุ ดกำรยืน รำคำโดยหลั ก ประกั นให้ ใ ช้อ ย่ ำ งหนึ่ ง อย่ ำ งใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด...

-๖๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด (ระบุสั่งจ่ำย “กระทรวงกำรคลัง ผ่ำนสำนักงำนคลัง
จังหวัดเพชรบุรี ”) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
ของทำงรำชกำร
๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนั ง สื อค้ ำประกันของบริ ษัทเงิน ทุน หรื อบริษั ทเงิ นทุนหลั กทรัพย์ที่ ได้รั บ อนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆทรำบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกัน ซองตำมข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
เสนอรำคำต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี้จังหวัดจะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำ
รวม
๖.๒ หำกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำร
เสนอรำคำไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ
รำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวด
รำคำซื้อด้ว ยวิธีกำรทำงอิเล็ กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็ นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบระหว่ำงผู้ประสงค์จะ
เสนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำซือ้ ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ
คณะกรรมกำรประกวดรำคำหรือจังหวัดมีสิทธิให้ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะหรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ หำก
หลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัด...

-7๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุดหรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวนหรือขนำดหรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใดหรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัด ซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ
หรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัดจะพิจำรณำยกเลิก กำรประกวดรำคำซื้อ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็น ผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับกำร
คัดเลือกหรือไม่ก็ตำมหำกมีเหตุเชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทนเป็นต้น
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รำกฏข้ อ เท็ จ จริ ง ภำยหลั ง จำกกำรประกวดรำคำซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ก ำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มี
สิ ท ธิ เ สนอรำคำรำยอื่ น หรื อ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ ำ งผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอกั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอที่กระทำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.7 จังหวัดมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อ ผู้มีสิทธิ
เสนอดังกล่ำว และจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้ำ) สำมำรถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบภำยใน 5 วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดอำจจะพิจำรณำจัดทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้ว ยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ส ำมำรถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันทำกำรของทำงรำชกำร หรือจังหวัดเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตำมข้อ 7.1 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำย ตำมแบบ
สั ญญำดัง ระบุ ในข้ อ 1.4 หรื อในกรณี ที่ห น่ ว ยงำนระดับ จังหวัดที่ รวมกันประกวดรำคำซื้อด้ ว ยวิ ธีกำรทำง
อิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี กำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำสั ญ ญำกั บ จั ง หวั ด เจ้ ำของ
งบประมำณแต่ละจังหวัดโดยตรง ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำสิ่งของที่ประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด (ระบุสั่งจ่ำย “ กระทรวงกำรคลังผ่ำนสำนักงำนคลัง
จังหวัดเพชรบุรี”) โดยเป็นเช็คลงวัน ที่ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำกำรของรำชกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ
๑.๖ (๒)
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆทรำบแล้ วโดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖
(๒)
(5) พันธบัตร...

-8(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพัน
ตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
๘. การจ่ายเงิน
ดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขำยพร้อมอุปกรณ์และงำนตกแต่งภำยในสำนักงำนธนำรักษ์ พื้นที่
เพชรบุรีทั้งหมดแล้วเสร็จ ภำยใน 9๐ วัน นับถัดจำกวันทีล่ งนำมในสัญญำซื้อโดยกำหนดกำรแบ่งงวดงำนเป็น 2 งวด
มีรำยละเอียดดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 60 ของสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสัญญำ
- งำนครุภัณฑ์ลอยตัวสำนักงำนแล้วเสร็จ
ระยะเวลำดำเนินกำร 60 วัน นับถัดแต่วันลงนำมในสัญญำซือ้
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 40 ของสิ่งของที่ซื้อขำยตำมสัญญำ
- งำนตกแต่งภำยในแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งม่ำนปรับแสงแล้วเสร็จ
- งำนระบบโสตทัศนูปกรณ์แล้วเสร็จ
เมื่อผู้ขำยดำเนินกำรส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขำยพร้อมอุปกรณ์และงำนตกแต่งภำยในสำนักงำนธนำ
รักษ์พื้นที่เพชรบุรีตำมรูปแบบและรำยกำรตำมสัญญำซื้อขำยเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเก็บและทำควำมสะอำด
บริเวณอำคำรทั้งหมดให้เรียบร้อย ระยะเวลำดำเนินกำร 9๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำซื้อ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ 10 ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำของต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำ
สัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่
เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑1.๑ เงิ นค่ ำพั สดุ ส ำหรั บซื้ อครั้ งนี้ ได้ มำจำกเงิ นค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรบริ ห ำรงำนที่ ร ำชพั ส ดุ
(เงิน 10%) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับโอนเงินค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ที่รำช
พัสดุจำกกรมธนำรักษ์เรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น
๑1.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำยและได้ตกลงซื้อสิ่งของตำม
กำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(1)

แจ้งกำร...

-9(๑) แจ้งกำรสั่งหรือกำรนำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำ
ท่ำภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ ขำยสั่ง หรือซื้อขำยของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด กำรให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขำยดั ง กล่ ำ วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของ
นั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ ำตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำซึ่งได้ยื่นเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ต่อจังหวัดแล้วจะถอนตัวออกจำกกำรประกวดรำคำฯ มิได้ และเมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้ เป็น ผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
แล้ว ต้องเข้ำร่วมเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๔.8 (4) (5) (6) และ
(7) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหำทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้อง
ให้ช ดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ ทิ้งงำนได้หำกมีพฤติกรรมเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑1.๔ ผู้มีสิทธิเสนอรำคำซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้ อตกลงภำยในเวลำ
ที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
ซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร
๑1.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

จังหวัดเพชรบุรี

