(สําเนา)
ประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภ
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร
องคการอุตสาหกรรมปาไม จังหวัดลําปาง
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
เรื่อง สอบราคาซื้อเต็นทโดม จํานวน ๒๖ หลัง
---------------------------สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ มีความประสงคจะสอบราคาซื้อเต็นทโดม จํานวน ๒๖
หลัง วงเงินงบประมาณ ๑๐๙,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาพันสองรอยบาทถวน) มีรายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพจําหนายพัสดุที่ สอบราคาซื้อครั้งนี้
๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๔. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผู เสนอราคาเปนนิ ติบุคคลที่ จะเขาเป นคู สัญญาไมอยูในฐานะซึ่งไดมีการระบุ ชื่อไวในบั ญชี
รายชื่ อว าเป นคู สัญญาที่ ไม แสดงบั ญชี ร ายรั บรายจ าย หรื อ แสดงบั ญชี ร ายรั บรายจ ายไม ถูกต องครบถ วนใน
สาระสําคัญ
๕.๑ ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๕.๒ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองเอกสารดวยวิธีการสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ. สวนอํานวยการ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ เลขที่ ๒๗๒
หมู ๖ ตําบลเวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุ ดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ได ที่
งานการเงิ น ส วนอํ านวยการ สถาบั นคชบาลแห งชาติ ในพระอุ ปถั มภ ฯ ตั้ งแต วันที่ ๑๗ มี น าคม ๒๕๖๐ –
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และนําใบเสร็จมาแสดงเพื่อขอรับเอกสารที่งานพัสดุ
สวนอํานวยการ ดูรายละเอียดไดที่ www.thailandelephant.org ,www.fio.co.th, www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๔๘๒-๙๓๐๐ ในวันและเวลาราชการ
สําเนาถูกตอง

(นางรัตติกร นามวงค)
พนักงานสวนอํานวยการ (ระดับ 5)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 10/2560
สอบราคาซื้อเต็นทโดม จํานวน 26 หลัง
ตามประกาศสถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
ครั้งที่ 14/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560
....................................
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สถาบันฯ” มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อเต็นทโดม จํานวน 26 หลัง (ตามรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะแนบทายประกาศ) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปน
ของแท ของใหม อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคา
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เต็นท
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อ
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพจําหนายพัสดุที่ สอบราคาซื้อครั้งนี้
2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผู เสนอราคาเป นนิ ติบุคคลที่ จะเข าเปนคู สัญญาไมอยู ในฐานะซึ่ งไดมีการระบุ ชื่อไว ในบั ญชี
รายชื่ อว าเป นคู สัญญาที่ ไม แสดงบั ญชี ร ายรั บรายจ าย หรื อ แสดงบั ญชี ร ายรั บรายจ ายไม ถูกต องครบถ วนใน
สาระสําคัญ
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5.1 ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.2 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย
และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสาร สวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิด
ราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่ งรวมค าภาษี มูลค าเพิ่ ม ภาษี อากรอื่ น ค าขนส ง ค าจดทะเบี ยน และค าใช จายอื่ นๆ ทั้ งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ เลขที่ 272 หมู 6 ตําบลเวียงตาล อําเภอ
หางฉัตร จังหวัดลําปาง
ราคาที่ เ สนอจะต องกํ าหนดยื นราคาไม นอยกว า 30 วั น นั บแต วันเป ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่ นไดเสนอไวและจะถอนเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบของไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อ
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอก และหรือรูปแบบรายการรายละเอียดลักษณะเฉพาะ
ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ สถาบันฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาลอกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผู มีอํานาจทํ านิ ติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการเป ดซองสอบราคา มี ความประสงค จะขอดู ตนฉบั บ
แคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
4.5 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อเต็นทโดม จํานวน 26 หลัง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่ 10/2560 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560” ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 – 30 มีนาคม
2560 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น. ณ สวนอํานวยการ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมและ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวามี
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
นั้ นออกจากการเป นผู เ สนอราคา และประกาศรายชื่ อผู เ สนอราคาที่ มีสิทธิ ได รั บการคั ดเลื อก และสถาบั นฯ
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/หาก...
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ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขั นราคาอย างเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดั งกลาวตอสถาบั นฯ ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจ งจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ สถาบันฯ ใหถือเปนทีส่ ุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ ในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตสถาบันฯ พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่
สถาบั นฯ พิ จารณาเห็ นด วยกั บคํ าคั ดค านของผู อุทธรณ และเห็ นว าการยกเลิ กการเป ดซองใบเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหสถาบันฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้สถาบันฯ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3. หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4. แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอสถาบันฯ เทานั้น
5.3 สถาบันฯ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารประกวดราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของสถาบันฯ
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคารายอื่น
(3) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
สถาบันฯ มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได
สถาบันฯ มีสิทธิ์จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 สถาบันฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบ
ราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
/การตัดสิน...
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การตัดสินของสถาบันฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งสถาบันฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่ อไดวาการเสนอราคากระทํ าไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา วาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ 1.5 สถาบันฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามขอ 4.6 และสถาบันฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากสถาบันฯ พิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง สถาบันฯ มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อ
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สถาบันฯ อาจจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรือสถาบันฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตาม ขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคาจะตองทํา
สัญญาซื้อตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับสถาบันฯ ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 10 ของสิ่งของที่สอบราคาไดใหสถาบันฯ ยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่สั่งจายให “สถาบันคชบาลแหงชาติฯ” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวใน
ขอ 1.4 ยกเวนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม ใหใชตาม
แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันทีผ่ ูชนะการสอบราคา
(ผูรับซื้อ) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อแลว
/7 อัตรา...
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7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อ ตามแบบดังระบุในขอ1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับ
ถัดจากวันทีผ่ ูวาซื้อรับมอบ โดยผูรับซื้อตองรีบจัดการซอมแซม ปรับเปลี่ยน แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 เงิ นคาพัสดุสําหรับการซื้ อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณ
109,200.00 บาท (หนึ่งแสนเกาพันสองรอยบาทถวน)
9.2 เมื่อสถาบันฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับซื้อ และไดตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแลวถาผูรับซื้อจะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยเรือในเสนทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู และสามารถใชบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับซื้อจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจงการสั่ งหรื อนํ าสิ่ งของที่ วาซื้ อดั งกล าวเข ามาจากต างประเทศต อสถาบั นฯ
คณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับซื้อสงหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อดังกลาวที่บรรทุกเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสถาบันฯคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากสถาบันฯคณะกรรมการสงเสริมพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับซื้อจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมพาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่งสถาบันฯ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 6. สถาบันฯ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 สถาบันฯ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสถาบันฯ
สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
17 มีนาคม 2560

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
**********************
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การสงมอบ

เต็นททรงโดม ขนาดไมนอยกวา 270 x 270 x 190 เซนติเมตร (สามารถนอนไดอยางนอย 5-6 คน)
ตัวเต็นท และ ฟลายชีท ทําจากวัสดุผาโพลีเอสเตอร หรือวัสดุอื่นที่ดีกวา
ตัวเต็นท และ ฟลายชีท เคลือบกันน้ําไมนอยกวา 3,500 มม.
พื้นเต็นท ทําจากวัสดุผาใยสังเคราะห หรือวัสดุอื่นที่ดีกวา เคลือบกันน้ําทั้ง 2 ดาน ควรใชผาผืนเดียว
หรือถามีการตอตองตอแบบกันน้ํา มุมทั้ง 4 ดานควรยกขึ้นจากพื้นเมื่อกางเต็นทแลว
เสาเต็นท ทําจากไฟเบอร หรือ ไฟเบอรใยแกว หรือ อลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่ดีกวา
ตัวเต็นทเมื่อกางออกตองมีอยางนอย 2 หนาตาง
ตัวเต็นทเมื่อกางออกตองมีอยางนอย 2 ประตู
ตัวเต็นทสามารถกันน้ําฝนหรือกันน้ําคางที่หลนจากดานบนได 100%

สงมอบพรอมติดตั้งและสาธิตการทํางาน ณ สถาบันคชบาลแหงชาติ ในพระอุปถัมภฯ
272 หมู 6 ต.เวียงตาล อ.หางฉัตร จ.ลําปาง

