(สําเนา)
ประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๕๘/๒๕๕๙
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
---------------------------สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ องคการอุตสาหกรรมปาไม มีความประสงคจ ะ
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วงเงินงบประมาณ
๕,๕๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกวดราคา
เลขที่ ๒๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ และไมเปนผูที่ถูกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกเลิกสัญญาซื้อไมวาเหตุใดๆ ก็ตาม
๓. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๔. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา เปนคูสัญญาตองไมอยูใน
ฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา เปนคูสัญญากับหนวยงาน
ภาครัฐซึ่ งได ดํา เนินการจั ดซื้อจัดจา งด วยระบบอิเล็กทรอนิ กสของกรมบั ญชีกลาง (Thai Govermment
Procurement) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ
๗. คูสัญ ญาต องรั บจ ายเงินผ านบั ญชี ธนาคาร เวนแต การรับจายเงินแตละครั้งซึ่ งมีมู ลค า
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ. สวนอํานวยการ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ เลขที่ ๒๗๒
หมู ๖ ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และกําหนดเสนอราคาในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป
/ผูสนใจ...
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ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถวน) ไดที่ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไปชําระเงินที่งานการเงิน และ
นํ า ใบเสร็ จ มาแสดงเพื่ อ ขอรั บ เอกสารที่ ง านพั ส ดุ ส ว นอํ า นวยการ
ดู ร ายละเอี ย ดได ที่
www.thailandelephant.org ,www.fio.co.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๓๐๐ ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ลงนาม

ภพปภพ ลรรพรัตน

(นายภพปภพ ลรรพรัตน)
หัวหนาฝายพัฒนาการทองเที่ยวและการตลาด รักษาการแทน
ผูอํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ

สําเนาถูกตอง

(นางรัตติกร นามวงค)
พนักงานสวนอํานวยการ (ระดับ 5)

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ 25/2559
การซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 3 รายการ
ตามประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ครั้งที่ 58/2559 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
...................................
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ องคการอุตสาหกรรมปาไม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ ”
มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํา นวน
3 รายการ ดังนี้
1. รถยนต ต รวจการณ (ดี เ ซล) แบบขับ เคลื่อ น 2 ล อ จํา นวน 1 คั น วงเงิ น งบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมืน่ สองพันบาทถวน)
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ยกสูง แบบดับเบิ้ลแคบ (พรอมหลังคา)
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ ยกสูง แบบมีชองวางหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
รวมวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทัน
ที่ และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดย
มีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน 7 ฉบับ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
1.5 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม จํานวน 1 แผน
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
/2. คุณสมบัติ....
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2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ และไมเปนผูที่ถูกหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจบอกเลิกสัญญาซื้อไมวาเหตุใดๆ ก็ตาม
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และหรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา การอันเปนการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ 1.6
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธและความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไม
แสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. ผูเสนอราคาจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตอง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
7. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน 2 สวนคือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อรั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สํา เนาบัตรประจํา ตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวม
คาใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารสําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
(5) บัญชีรายการเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (1)
/3.2 สวนที่ 2...

-33.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือแสดงเงื่ อนไขการซื้ อและการจา งดว ยวิ ธี การทางอิ เล็กทรอนิกสโ ดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี)
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(4) หลักประกันซองตามขอ 5
(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารการประกวด
ราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส และหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของ
ผูเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 45 วัน นับแตวันยืนราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคาผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน 45 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาจะต องส ง แคตตาล็ อ ก และหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุณ ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ ที่ป ระกวดราคาครั้ง นี้ไ ปพรอมเอกสารส วนที่ 1 และเอกสารสว นที่ 2 เพื่ อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้สถาบันฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณาหากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผู
มีอํา นาจทํา นิติกรรมแทนนิติ บุคคลหากคณะกรรมการประกวดราคามี ความประสงคจะขอดูตนฉบับ แคต
ตาล็อก ผูประสงคจะเสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการโดยระบุไวที่หนาซองวา “ เอกสารประกวด
ราคา ตามเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งที่ 25/2559 ลงวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน
2559” ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ 21 เดือนพฤศจิกายน 2559 ตั้งแตเวลาระหวาง 10.00 11.00 น. ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ 272 หมู 6 ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัด
ลําปาง
/เมื่อ...
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เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสตามขอ 1.6 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
หรือมีวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.6(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือ ผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูประสงคจะเสนอราคา และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ณ วั น ประกาศประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง เปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาว ากระบวนการเสนอราคาซื้อดวยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ ติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากนั้นตอนที่คางอยูภายในเวลา
ของการเสนอราคาที่ ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตต องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการ
เสนอราคา และกําหนดวันเวลา และสถานที่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอ
ราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการไดๆ ระหวางการประกวด
ราคา เพื่อใหประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการชื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
/(2) ราคา...
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(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาซื้อดวย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
จากราคาสู ง สุ ด ในการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้ ง ถัด ๆ ไป ต องเสนอลดครั้ ง ละไม น อยกว า
10,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู มี สิ ทธิ เ สนอราคาที่ ได รั บ คั ด เลื อกให เป นผู ชนะการเสนอราคา ต องรับ ผิ ด ชอบ
คาใชจายในการใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2559 ตั้งแต
เวลา 13.00 น. เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให
ทราบตอไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ํ า ประกัน ตั้ ง แต วั น ที่ ยื่ น ซองข อเสนอทางด า นเทคนิ ค ครอบคลุ ม ไปจนถึง วั น สิ้ น สุ ด การยื น ราคา โดย
หลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ โดยเปนเซ็คลงวันที่
ที่ ยื่ น ซองเอกสารทางด า นเทคนิ ค หรื อ ก อ นหน า นั้ น ไม เ กิ น 3 วั น ทํ า การของทางราชการ
ยกเว น
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุ น
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงซื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือประกัน
ระบุ ในขอ 1.5 (1)
/5.5 พันธบัตร...

-65.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้สถาบันฯ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพันจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอ
ราคารายนั้ น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพี ยงเล็กนอย หรื อที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น
6.3 สถาบันฯ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏซื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารการประกวดราคาซื้อ
ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ในหลั ก ฐาน การรั บ เอกสารการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสของสถาบันฯ
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ สถาบันฯ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได สถาบันฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถกู ตองเหมาะสม
6.5 สถาบันฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของสถาบันฯ เปนเด็ดขาดผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
/ดวยวิธ.ี ..
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ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชนการเสนอราคา
เอกสารอันเปนเท็จ หรือ ใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
6.6 ในกรณี ที่ ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส วา ผูประสงคจะเสนอราคาที่สิ ทธิไดรับการคัดเลื อกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ มีผลประโยชน
รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรมตามขอ 1.6 สถาบันฯ มีอํานาจจะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา ดังกลาวและสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูค้ํา) สามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อสถาบันฯ อาจจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.4 ก็ได
7.2 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของราชการ หรือสถาบันฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ
ตามขอ 7.1 ผูชนะการประมูลซื้อดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุไวใน
ขอ 1.4 หรือในกรณีที่หนวยงานระดับสถาบันฯ ที่รวมกันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผู
ชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับสถาบันฯ เจาของงบประมาณโดยตรง
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญากับสถาบันฯ เปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ 10 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหสถาบันฯ ยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ โดยเปนเช็คลงวันที่
ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (2)
ยกเวน ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
(4) หนั ง สื อค้ํา ประกันของบริษั ทเงิ นทุ น หรือบริษั ทเงิ น ทุ น หลั กทรั พ ย ที่ ไ ด รับ อนุ ญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในขอ 1.5 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันจะคืนใหโดยไมมี ดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวั นที่คูสัญ ญาพั นจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
/8. อัตรา...
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8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาชื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง ของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร นับถัดจากวันที่ผูซื้อขายรับมอบ โดยผูขาย
ตองรีบจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่นๆ
10.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณ เงินงบประมาณป 2560 เปนเงิน
5,555,000.- บาท (หาลานหาแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
10.2 เมื่อสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูป ระสงคเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกวดราคาซื้อ ด วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส แล ว ถาผู ขายจะตองสั่ง หรือนํา สิ่งของดังกลา วเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยกรมสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของซื้ อ ขายดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิง่ ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
10.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
สถาบันฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
แลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กํา หนดในขอ 4.7 (3) (4) และ (5)
มิฉะนั้น สถาบัน ฯ จะริบหลักประกันซองรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให
ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม
10.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุ ในขอ 7 สถาบันฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทั น ที และอาจพิ จ ารณาเรีย กร องให ช ดใช ความเสี ย หายอื่ น (ถา มี ) รวมทั้ง จะพิ จารณาให เป น
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/10.5 สถาบันฯ...
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10.5 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักองคการอุตสาหกรรมปาไม (ถามี)

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจางที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่
จัดหาพัสดุเพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่
จัดหาพัสดุใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ํา ประกันซองตามขอ 5 ใหหนว ยงานที่จัดหาพั สดุ นับเป น 2 ชว งเวลา
ติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา)
และนับตอเนื่องกันในชวงวันที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทา ย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่............................. กําหนดวันเสนอราคาวันที่
......................................... และกําหนดยืนราคา 60 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ํา
ประกันซองคือ วันที่.............................. จนถึงวันที่............................... และนับตอเนื่องชวงที่สองใหเริ่ม
นับตั้งแตวันที่...................................จนถึงวันที่.......................... (รวม 60 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่.............................. จนถึงวันที่.....................................
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการ
เสนอราคาขั้นต่ําแตละครั้งอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตอง
มีเศษของแตละหนวยนับเพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้ง
เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000.- บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 311,314.บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.00 บาท ราคาสูงสุด
ของการประกวดราคาฯ 44,567,500.- บาท คํานวณรอยละ 0.2 ไดเทากับ 89,135 บาท
ใหกําหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 80,000.- บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
7,789,000.- บาท คํ า นวณร อ ยละ 0.2 ได เ ท า กั บ 15,578.- บาท ให กํ า หนดการเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า
(Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.- บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคา
ขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 300,000.บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา 300,000.- บาท ไดและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ
ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวยเห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ

แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ใหเปนไปตามรูปแบบและรายการที่กําหนดโดย สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่ง
เป นของแท ของใหม ไม เคยใช ง านมากอน ไมเป นของเกาเก็บ อยู ในสภาพที่จ ะใชงานได ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รถยนต ตรวจการณ (ดี เ ซล) แบบขั บ เคลื่อน 2 ล อ ปริมาตรกระบอกสู บ ไมต่ํ า กว า
2,000 – 3,000 ซี ซี แบบเกี ยรธ รรมดา หรือเกี ยร ออโตเมติก จํ า นวน 1 คั น วงเงิ นงบประมาณ
1,232,000.- บาท (หนึ่งลานสองแสนสามหมื่นสองพันบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- เปนรถยนตนั่งสามารถเปดได 4 ประตู (เขา – ออก) หรือมากกวา หรือดีกวา
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํานวยความสะดวกมาตรฐานโรงงานผูผลิต
- เปนรถยนตเอนกประสงค ขนาดไมนอยกวา 4 ที่นั่ง
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 2 ลอ หรือ ดีกวา
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตั ว รถและเครื่องยนตต องเป น รุนใหม ล า สุ ดของบริ ษั ทผู ผ ลิต และวางจํ า หน า ยอยู ใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,000 – 3,000 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- หนา แบบอิสระปกนกคู พรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส หรือดีกวา
- หลัง แบบคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง พรอมโชกอัพแกส หรือดีกวา
ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- หนา เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน
- หลัง เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
/ระบบ...
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ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีถุงลมนิรภัยคูหนา หรือมากกวา
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนต
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีเครื่องเสียงติดภายในรถยนตสามารถเลน วิทยุ AM FM MP3 และมีชองตอ USB ตาม
มาตรฐานของผูผลิต หรือที่ดีกวา
- มีพรมปูพื้นแบบตัดเย็บเขารูปและยางปูพื้นครบทุกที่นงั่
- ชุดแตงเสริม เชน ชุดครอบมือจับประตูโครเมียม, กรอบปายทะเบียนแบบสแตนเลสดาน
หนา และดานหลัง และอุปกรณเสริมอื่นๆ ตามที่ผูเสนอราคากําหนด
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํา รถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และผู
ชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
/- ผูขาย...
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- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผูขายตองดําเนินการติดสติ๊กเกอรตราสัญลักษณของสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
ฯ ตามผูซื้อกําหนด
2. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบดับเบิ้ลแคบ (พรอมหลังคา)
จํานวน 2 คัน วงเงินงบประมาณ 1,860,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนหกหมื่นบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- เปนกระบะสําเร็จรูป หองโดยสารเปนแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํา นวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิ ทยุเทป และอุ ปกรณ
มาตรฐานโรงงาน
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตั ว รถและเครื่องยนตต องเป น รุนใหม ล า สุ ดของบริ ษั ทผู ผ ลิต และวางจํ า หน า ยอยู ใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
- ติดตั้งหลังคาไฟเบอรกลาสหรือเหล็ก
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- แบบอิ ส ระป กนกคู พรอมคอยล สปริงและเหล็ กกัน โคลง/ แหนบซอน หรือ แบบอิ สระ
ปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
/- ระบบ...
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ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํา รถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และผู
ชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
/- ผูเสนอ...

-5- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผูขายตองดําเนินการติดสติ๊กเกอรตราสัญลักษณของสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
ฯ ตามผูซื้อกําหนด
3. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ลอ แบบมีชองวางหลังคนขับ (Cab)
จํานวน 3 คัน วงเงินงบประมาณ 2,463,000.- บาท (สองลานสี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถวน)
ลักษณะทั่วไป
- มีน้ําหนักบรรทุกไมต่ํากวา 1 ตัน
- เปนกระบะสําเร็จรูป 2 ประตู
- มีชองวางหลังคนขับสําหรับนั่งหรือเก็บของได
- เปนราคารวมเครื่องปรับอากาศ ฟลมกรองแสง และปองกันสนิม
- มีอุปกรณอํา นวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิ ทยุเทป และอุ ปกรณ
มาตรฐานโรงงาน
- เปนรถยนตแบบขับเคลื่อน 4 ลอ
- สีตามมาตรฐานของผูผลิต
- กระจกไฟฟาขึ้น-ลง แบบอัตโนมัติ พรอมระบบปองกันการหนีบเฉพาะดานผูขับขี่ หรือ
ระบบอื่นที่ดีกวา
- เปนรถที่ผานการตรวจเช็คพรอมพนกันสนิมเรียบรอยแลวตามมาตรฐานของผูผลิต
- ตั ว รถและเครื่องยนตต องเป น รุนใหม ล า สุ ดของบริษั ทผู ผ ลิต และวางจํ า หน า ยอยู ใน
ทองตลาด ณ วันที่ทําการยื่นซองและไมเคยผานการใชงานมากอน
ระบบเครื่องยนต
- เปนเครื่องยนตดีเซล หรือ เบนซิน แบบ 4 สูบ ระบายความรอนดวยอากาศ หรือ ระบาย
ความรอนดวยของเหลว ดวยระบบเทอรโมไซฟอน หรือ ระบบปม
- มีปริมาณกระบอกสูบไมต่ํากวา 2,400 ซีซี
- จายน้ํามันดวยระบบหัวฉีดไดแร็คอินเจ็คชั่น แบบคอมมอนแรล
ระบบเกียร
- แบบธรรมดา หรือ แบบออโตเมติก ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
ลอและยาง
- ลอและยางขนาดตามมาตรฐานผูผลิต พรอมอะไหล 1 ชุด
ระบบกันสะเทือน
- แบบอิ ส ระป กนกคู พรอมคอยล สปริงและเหล็ กกั น โคลง/ แหนบซอน หรือ แบบอิ สระ
ปกนก 2 ชั้น คอยลสปริงและเหล็กกันโคลงพรอมโชกอัพแกส
/- ระบบ...
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ระบบบังคับเลี้ยว
- แบบแร็คแอนดพิเนียนพรอมเพาเวอรชวยผอนแรง
ระบบเบรก
- เปนดิสกเบรกแบบมีครีบระบายความรอน หรือ ดรัมเบรก
ระบบความปลอดภัย
- มีโครงสรางนิรภัย พรอมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกดานขาง และโครงสรางขอบประตูดูด
ซับแรงกระแทก ตามมาตรฐานของผูผลิต
- มีโคมไฟสัญญาณตางๆ ครบถวนตามกฎจราจรพรอมแตร พรอมติดตั้งชุดโคมไฟตัดหมอก
หนา ตามมาตรฐานผูผลิตเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
- มีเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ครบทุกที่นั่ง
อุปกรณและสวนประกอบอื่นๆ
- สีตามที่สถาบันฯ กําหนด โดยเลือกจากสีมาตรฐานของรถยนตภายหลังผานการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสแลว
- มีจอแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอการขับขี่ เชน มาตรวัดความเร็ว, มาตรวัดความรอน,
มาตรวัดระดับน้ํามันเชื้อเพลิง, สัญญาณไฟเตือนหามลอมือ, สัญญาณไฟเตือนปดประตูไมสนิท, สัญญาณไฟ
เตือนลืมคาดเข็มขัดนิรภัย, ไฟสองสวางในหองโดยสารและอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต
- ติดฟลมกรองแสงคุณภาพดีบนกระจกทุกบาน ที่สามารถกันความรอนและรังสียูวีดานหนา
ไดไมนอยกวา 40% ดานขางและดานหลังไดไมนอยกวา 60 %
- มีชุดเครื่องมือใชประจํารถ จํานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานผูผลิต
- มีหนังสือคูมือการใชรถยนตฉบับภาษาไทย จํานวน 1 เลม
เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน
- ผูเสนอราคาตองยื่นแคตตาลอกแสดงรายการ ยี่หอ รุน รายละเอียดคุณลักษณะ ขอเสนอ
อื่นๆ และประเทศผูผลิตสําหรับตัวรถยนต
- มีการบริการตรวจซอมบํารุงรักษาทุกชวงเวลาในระยะเวลารับประกัน
- เฉพาะตัวรถตองรับประกันคุณภาพและการชํารุดบกพรองตัวรถยนต เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติวิสัย ในระยะเวลาอยางนอย 3 ป หรือ 100,000 กิโลเมตร แลวแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน โดย
นับถัดจากวันสงมอบรถยนต โดยตองมอบหลักฐานในการรับประกันวันสงมอบรถ หากมีการชํารุดเสียหายใน
กรณีใชงานปกติ ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบซอมแซมเปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา เวนแตกรณีอุบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ
- การนํารถยนตเขารับการบํารุงรักษาฟรีภายในระยะที่กําหนด สามารถนํา รถยนตเขารับ
บริการที่ตัวแทนจําหนายไดทั่วราชอาณาจักร
- ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีคาทะเบียน และภาษีทุกประเภทแลว และผู
ชนะการประมูลจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนรถ
- ผูขายจะตองสงมอบรถยนตพรอมเติมน้ํามันเต็มถัง และน้ํามันหลอลื่น และอื่นๆ ในระดับ
เต็มปริมาตร และผานการทําความสะอาดในสภาพพรอมใชงาน ตามมาตรฐานของผูผลิตและจําหนาย
- ผูขายจะตองจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เครื่องจักรใหแกผูซื้อกอนผูซื้อจะชําระคาเครื่องจักร
สามารถใชงานไดถูกตองตามกฎหมายโดยทางราชการไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม
/- ผูขาย...
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- ผูเสนอราคาจะตองรับประกันวามีอะไหลสํารองเพื่อการบํารุงรักษาตามอายุการใชงานไม
นอยกวา 4 ป เพื่อสะดวกในการซอมแซมบํารุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหลมาพรอมการเสนอราคา
- มีศูนยบริการอะไหล น้ํามันหลอลื่นของแทจากบริษัทผูผลิต และมีชางหรือผูชํานาญการไว
คอยใหบริการและใหคําแนะนํา มาจัดจําหนาย ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคใตที่เปนพื้นที่ปฏิบัติงานของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม คือ จังหวัด ลําปาง ตาก สุโขทัย แพร เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน กระบี่ ตรัง
นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี พังงา โดยแนบเอกสารหลักฐานจากกระทรวงพาณิชยหรือหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของมาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมระบุที่อยูและหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถตรวจสอบได
- ผูขายตองดําเนินการติดสติ๊กเกอรตราสัญลักษณของสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
ฯ ตามผูซื้อกําหนด

แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
๑. ขาพเจา.(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน).....................................................................................
อยูเลขที่.................ถนน..................................................ตําบล/แขวง...................................................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...................................โทรศัพท.............................................................
โดย...........................................................................................................................................ผูลงนามขางทายนี้
ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและเอกสารเพิ่มเติม (ถามี)
เลขที่......................................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปน
ผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
๒. ขา พเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ลําดับที่
รายการ
จํานวน
กําหนดวันสงมอบ

๓. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา..................วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และสถาบันฯ
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลา ว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรทีส่ ถาบันฯ รองขอ
๔. ในกรณี ที่ ข า พเจ า ได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ช นะการประกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ
๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสกับ สถาบันฯ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแก สถาบันฯ กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ
............ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตอง
และครบถวน
หากขา พเจ า ไม ปฏิ บั ติ ให ครบถว นตามที่ร ะบุ ไว ข า งต น นี้ ข า พเจ า ยอมให สถาบั น ฯ* ริ บ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก สถาบันฯ*
และ สถาบันฯ * มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได
๕. ขาพเจายอมรับวา สถาบันฯ* ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบ
ในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยา ง (sample) แค็ตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกสถาบันฯ* ขาพเจายินยอมมอบให
สถาบันฯ* ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ

-๒** ๗. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตองตามที่ไดทําความเขาใจและตามความ
ผูกพันแหงคําเสนอนี้ ขาพเจาขอมอบ........................................................................เพื่อเปนหลักประกันซอง
เปนจํานวนเงิน................................................................บาท มาพรอมกันนี้
๘. ข า พเจ า ไดต รวจสอบเอกสารต า งๆ ที่ ไ ด ยื่ น ในการประกวดราคาซื้ อด ว ยวิ ธี การทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาสถาบันฯ* ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาด หรือตกหลน
๙. การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและ
ปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล
หรือกับหางหุนสวน บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที.่ .............. เดือน................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อตําแหนง.....................................................
(….....................................................)
......................................................
ประทับตรา (ถามี)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันซองการซื้อ)
เลขที่………………….

วันที่…………………………..

ขาพเจา………..(ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน)……………………………….สํานักงานตั้งอยูเลขที่…………............
ถนน…………………..ตําบล/แขวง...........…………อําเภอ/เขต.............…………….จังหวัด............................…………….
โดย……………….............................ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/บริษัทเงินทุน ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้
ใหไวตอ……(ชื่อสวนราชการผูป ระกวดราคา)………..ดังมีขอความตอไปนี้
1.
ตามที่ …………………...(ชื่ อ ผู เ สนอราคา)…………….………………...…..ได ยื่ น ซองประกวดราคา
สํ า หรับ การจั ด ซื้อ……………………ตามเอกสารประกวดราคาครั้งที่ ……….….ซึ่ง ตอ งวางหลั กประกันซองตาม
เงื่ อ นไขการประกวดราคาต อ …………………..(ชื่ อ ส ว นราชการผู ป ระกวดราคา)……………..เป น จํ า นวน
เงิน…………......................บาท (………………………………………………..) นั้น
ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันการชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของ………………
(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)………..……………..จํานวนไมเกิน..........……………………บาท (…………..…………….)
ในฐานะเปนลูกหนี้รวม ในกรณี……….…..(ชื่อผูเสนอราคา)……………….………………..ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการ
ประกวดราคา อันเปนเหตุให………...………(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)..............................................มีสิทธิ
ริบหลักประกันซองประกวดราคา หรือชดใชคาเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่……………..(ชื่อผูเสนอราคา)…….……..
ไดถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อไดรับ
แจงไปทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา โดย..........
(ชื่อสวนราชการผูประกวดราคา)...........ไมจําเปนตองเรียกรองให.............(ชื้อผูเสนอราคา)...............ชําระหนี้
กอน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต...................................................ถึงวันที่.................................
และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. ถา ........................(ชื่อผูเสนอราคา)............ขยายกําหนดยืนราคาของการเสนอราคาออกไป
ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลายืนราคาที่ไดขยายออกไป
ดังกลาว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………..ผูค้ําประกัน
(…………………………………………)
ตําแหนง…………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
(………………………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………………..พยาน
(………………………………………….)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่…………………….

วันที่……………………...........................

ขาพเจา………...………….(ชื่อธนาคาร)……………….….สํานักงานตั้งอยูเลขที่………………ถนน……………...…
ตําบล/แขวง………….……………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด…….……………........โดย………...…………….
ผูมีอํานาจลงนามผูกผันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ……...…(ชื่อสวนราชการผูซื้อ)…………….
ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูซื้อ” ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที่...............(ชื่อผูขาย)………………...........ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย........
...................กับผูซื้อตามสัญญาเลขที่……..….……..ลงวันที่..………..………ซึ่งผูขายตองวางหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาตอผูซื้อ เปนจํานวนเงิน……………………..…..บาท(……………….………..…..) ซึ่งเทากับรอยละ……………..
.(………%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา
ขาพเจายินยอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อ
จํานวนไมเกิน………………………………บาท(…………….………………………..) ในฐานะเปนลูกหนี้รวม ในกรณีที่ผูขาย
กอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตองชําระคาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ
ที่กําหนดในสัญญาดังกลาวขางตน ทั้งนี้ โดยผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้นกอน
2. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่........................
เดือน.................................พ.ศ................................(ระบุวันที่ครบกําหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความ
ชํารุดบกพรองดวย) และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
3. หากผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขาย ใหถือวาขาพเจายินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย โดยใหขยาย
ระยะเวลาการค้ําประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผูซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผูขายดังกลาวขางตน
ขาพเจาไดลงนามประทับตรา ไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………….……………ผูค้ําประกัน
(……………………………………………)
ตําแหนง……………………………………

(ลงชื่อ)………………………………พยาน
(……………………………………….…)

(ลงชื่อ)……………………..............พยาน
(………………………………………..…)

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาในการประกวดราคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาในการประกวดราคาขององคการอุตสาหกรรมปาไม
ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแกการที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประกวดราคาครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประกวดราคาครั้งนี้
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหา ในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด
(3) มีความสัมพั นธกันในลักษณะไขวกัน ระหวาง (1) และ (2) โดยผู จัดการ หุนสว นผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประกวด
ราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกองคการอุตสาหกรรมปาไม ในการประกวดราคา
คราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธตาม (1) (2) หรือ (3) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่งหรือ
หลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการเสนอราคาตอองคการอุตสาหกรรมปาไม ไมจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให
ขอใหหรือรับวาจะใหเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย
หรือขมขูวา จะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเป นเท็จ หรือกระทํา การใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับองคการอุตสาหกรรมปาไม หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมหรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบองคการอุตสาหกรรมปาไม โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
...................................................

บัญชีเอกสารสวนที่ 1
1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน--------------------------แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน----------------------------แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน------------------------แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน--------------------------แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน-------------------------แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน----------------------------แผน
2. ในกรณีผูเสนอราคาเปนไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน--------------------------แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน------------------------แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน----------------------------แผน
3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน-----------------------แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน---------------------------แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน-----------------------------แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน----------------------------แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน------------------------แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน------------------------แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน---------------------------แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน------------------------แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน--------------------------แผน

/ 4. อื่นๆ...

บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน----------------------------แผน
2. อื่น ๆ (ถามี)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ-----------------------------------------------------------------------ผูเสนอราคา
(-----------------------------------------------------------------------)

