ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ
ด้วยจั ง หวั ด กาญจนบุ รี โดยสานั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ด กาญจนบุ รี มี ค วามประสงค์
จะสอบราคาจั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ย านพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเ ซล) ขนาด 1 ตัน ปริม าณ
กระบอกสูบ ไม่ต่ากว่า 2,400ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับ เบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน เพื่อใช้ในราชการ
สานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่ เ ป็ นผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กั บ ผู้เ สนอราคารายอื่น ที่ เ ข้ าเสนอราคาให้แ ก่ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่ นซองสอบราคา ตั้งแต่วั นที่ 23 พฤศจิก ายน 2559 ถึง วันที่ 6 ธันวาคม
2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ สานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 เลขที่ 22
หมู่ 12 ตาบลปากแพรก อาเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคา
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2559 และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ ่า ยบริห ารงานทั ่ว ไป สานัก งานจัด หางาน
จัง หวัด กาญจนบุ รี ชั้ น 2 ตั้ ง แต่ วั น ที่ 23 พฤศจิ ก ายน 2559 ระหว่ า งเวลา 08.30 ถึ ง 16.30 น.
ดู ร ายละเอีย ดได้ที ่เ ว็ป ไซด์ http://www.doe.go.th/kanchanaburi หรือ สอบถามทางโทรศัพ ท์
หมายเลข 0-3456-4309 หรือ 0-3456-4315 ต่อ 102,108 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
1. ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี
2. ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู กระจกปรับขึ้นลงได้
3. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและฟิล์มกรองแสง 80 %
4. เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต
5. สีของตัวรถสานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้กาหนด
6. กระจกประตู 4 บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อค 4 ประตู วิทยุ
พร้อมเครื่องเล่นซีดี
7. ล้อแม็กซ์และยาง ขนาด 17 นิ้ว พร้อมยางเรเดียล และยางอะไหล่ 1 เส้น ขนาดตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต
8. ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์
9. มีระบบสัญญาณเตือนระยะถอยหลัง
10. มีระบบเบรกป้องกันล้อล็อค ABS
11. ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารสามารถทาความเย็นได้เพียงพอ
12. ไฟตัดหมอกหน้า/ระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง/ไฟเบรกดวงที่ 3
13. กระจกมองข้างปรับและพับเก็บไฟฟ้า
14. เครื่องมือประจารถ/แม่แรง จานวน 1 ชุด ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
15. บันไดข้างขวา/ซ้าย
16. ถุงลมนิรภัยคู่ (คนขับ-ผู้โดยสาร)
17. เป็นกระบะสาเร็จรูป พร้อมติดตั้งกระบะไลเนอร์
18. มีระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง แบบคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง แหนบซ้อน
19. พ่นตรากรมการจัดหางานที่ประตูด้านซ้าย-ขวา ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว
และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว หรือชื่อย่อขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
20. รถยนต์ที่เสนอจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ (ทุกจังหวัด)
21. ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ดาเนินการจดทะเบียน พร้อมชาระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เ กี่ ยวข้อ งกั บ การจดทะเบียน โดยผู้ขายจะต้องดาเนินการเกี่ ยวกั บการจดทะเบียนรถ
ที่ นามาส่ง นั้น โดยผู้ขายจะต้องส่งพร้อมกับป้ายทะเบียนที่สามารถใช้งานได้ทันทีภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วัน ลงนามในสัญ ญาซื ้อ ขายรถยนต์ และผู ้ข ายจะต้อ งเสีย ค่ าประกั นภัย รถยนต์ ตาม พรบ. คุ้ ม ครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ (รถยนต์ราชการยกเว้นภาษีประจาปี)
22. กาหนดส่งมอบภายใน 15 วันทาการ หลังจากลงนามในสัญญาซื้อขาย
23. การส่งมอบรถยนต์ต้องส่งมอบในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ครบถ้วน และน้ามันหล่อลื่นต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานในวันส่งมอบรถยนต์ และต้องผ่านการทาความสะอาด
อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
/24...........

-224. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพในการชารุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบไม่น้อยกว่า
2 ปี หรือระยะทาง 100,000 กิโลเมตร แล้ว แต่อย่างใดมาถึงก่อน โดยการรับประกันจะต้องรับประกัน
ความชารุดเสียหายในทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่เกิดจากการเสื่อมสภาพตามการใช้งานปกติ หรือเกิดจากการ
ใช้งานผิดวิธี การแก้ไขความชารุดเสียหายที่รับประกันนี้ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และจะต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบถึงความชารุดเสียหาย หากไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้ขายจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ประเภทหรือชนิดเดียวกันไปให้ใช้งานจนกว่าจะซ่อม
ผลิตภัณฑ์ที่ชารุดเสียหายแล้วเสร็จ
25. ผู้ขายจะต้องเติมน้ามันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับสูงสุดในวันส่งมอบรถ
26. ภายหลังการขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายจะต้องให้บริการหล่อลื่นตามกาหนดระยะเวลาตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต และให้บริการอื่นๆ ที่จาเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์อยู่ในสภาพดี ทั้งนี้อย่างน้อยไม่ต่ากว่า 2 ปี
หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อ ย่างใดมาถึงก่อน โดยผู้ขายไม่คิดค่าแรงและค่าบริการ โดยให้จังหวัด
นารถยนต์เข้ารับบริการตามศูนย์บริการผู้ผลิต

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
/2559
การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จานวน 1 รายการ
ตามประกาศจังหวัดกาญจนบุรี
ลงวันที่
พฤศจิกายน 2559
ด้ว ยจั ง หวัด กาญจนบุ รี โดยส านั ก งานจั ด หางานจั ง หวั ดกาญจนบุ รีซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า
“จัง หวัด ” มี ความประสงค์จ ะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเ ซล)
ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จานวน 1 คัน
เพื่อใช้ในราชการของสานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ซึ่ ง พั ส ดุ ที่ จ ะซื้ อ นี้ ต้ อ งเป็ น ของแท้ ของใหม่ ไม่ เ คยใช้ ง านมาก่ อ นไม่ เ ป็ น ของเก่ า เก็ บ
อยู่ ใ นสภาพที่ จ ะใช้ ง านได้ ทั น ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
โดยมี ข้ อ แนะนาและข้ อ กาหนด ดั ง ต่ อ ไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น ในขณะที่
ยื่นซองสอบราคา
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๒.๕ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี ห ลั ก ฐานการเป็ น ตั ว แทนจ าหน่ า ย ผู้ แ ทนจ าหน่ า ย
ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา และกรณีที่
ได้รับมอบอานาจต้องทาหนังสือมอบอานาจมาแสดงด้วย
/๓. หลักฐาน...

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เ สนอราคาต้อ งเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่นมาพร้อมกั บ ซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้น ส่ วนสามั ญ หรือ ห้ างหุ้น ส่ วนจ ากั ด ให้ ยื่ นส าเนาหนัง สื อรั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้ นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกั นในฐานะเป็นผู้ร่วมการค้าให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัต รประจาตัว ประชาชนของผู้ร่ว มค้า และในกรณีที่ผู้เ ข้า ร่ว มค้า ฝ่า ยใด
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช้สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู้ ร่ ว มค้ า ฝ่ า ยใดเป็ น นิ ติ บุ ค คล
ให้ ยื่ น เอกสารตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ น (๑)
(๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรื อ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูล ค่าเพิ่ม (ถ้ามี )
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) หลัก ฐานการเป็นตัวแทนจ าหน่าย ผู้แทนจาหน่าย ผู้ป ระกอบการหรือผู้ผลิต
รถยนต์ดังกล่าวที่เสนอราคาโดยตรงมาแสดงเพื่อประกอบการพิจารณา
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดให้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.6 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(2) หนัง สือ มอบอานาจซึ่ง ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ ผู้เ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน โดยจะต้องระบุอานาจที่มอบให้ชัดเจน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.6 (2)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้ง สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมี การขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
/๔.๒ ผู้เสนอ...

-๓๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้ อ งเสนอราคาเป็ น เงิ น บาท และเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย ว
โดยเสนอราคารวมและหรื อ ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือ เป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อ ากรอื่ น ค่ า ขนส่ ง
ค่ า จดทะเบี ย น และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ทั้ ง ปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้กับสานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 3๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เ สนอราคาต้อ งรับ ผิด ชอบราคาที่ ตนได้เ สนอไว้ และจะถอน
การเสนอราคามิ ได้
๔.๓ ผู้เ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ง มอบพัส ดุ ไม่เกิน 15 วัน นับ ถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
ของพั ส ดุไ ปพร้ อ มกั บ ใบเสนอราคา เพื่ อ ประกอบการพิจ ารณา หลั ก ฐานดัง กล่ า วนี้ส านัก งานจัดหางาน
จังหวัดกาญจนบุรีจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
ส าหรับ แคตตาล็อ กที ่แ นบให้พิจ ารณา หากเป็น ส าเนารูป ถ่า ยจะต้อ งรับ รอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์
จะขอดู ต้นฉบับแคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้ องน าต้ นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อ นยื ่น ซองสอบราคา ผู ้เ สนอราคาควรตรวจดูร ่า งสัญ ญา รายละเอีย ด
คุณลัก ษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึก ซองเรียบร้อย จ่า หน้า ซองถึง
“ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา” โดยระบุ ไ ว้ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาซื้อ เลขที่ /๒๕๕9” โดยยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน
๒๕๕9 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕9 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ฝ่า ยบริหารงานทั่วไป สานักงาน
จัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด โดยถือนาฬิกา
ของสถานที่รับซองสอบราคาเป็นเกณฑ์
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามี ผู้เสนอราคากระท าการอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม และคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะตั ดรายชื่อ ผู้เ สนอราคารายนั้ นออกจากเป็นผู้ เสนอราคา และประกาศรายชื่ อผู้ เสนอราคาที่ มี สิ ทธิได้รั บ
การคัดเลือก และสานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
/ผู้เสนอ...

-๔ผู้เ สนอราคาที่ ถูก ตัด รายชื่ออกจากการเป็น ผู้เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป็น ผู้เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวั ดภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการเปิด ซองสอบราคา การวินิจ ฉัย อุท ธรณ์ของผู้ว่าราชการจัง หวัด
ให้ถือเป็นที่ สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ชั้น 2 ในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕๕9 ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ในวรรค 4 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัด จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่าสุด
๕.๒ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ค รบถ้ว นตามข้อ ๓ หรือ ยื่น ซองสอบราคาไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการ
เปิ ด ซองสอบราคาจะไม่รับ พิจ ารณาราคาของผู้เ สนอราคารายนั้น เว้น แต่เ ป็นข้อ ผิดพลาดหรือผิดหลง
เพีย งเล็ก น้อ ย หรือ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารสอบราคาในส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระสาคั ญ ทั ้ ง นี้
เฉพาะในกรณี ที่ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ จั ง หวั ด เท่ า นั้ น
๕.๓ จัง หวัด สงวนสิท ธิไม่ พิจารณาราคาของผู้เ สนอราคาโดยไม่ มี ก ารผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีรับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐาน
การส่งเอกสารสอบราคาของจังหวัดไปให้ผู้มีอาชีพขายโดยตรงหรือทางไปรษณีย์
(๒) ไม่ก รอกชื่อนิติบ ุค คล หรือ บุค คลธรรมดา หรือ ลงลายมือ ชื่อ ผู้เ สนอราคา
อย่างหนึ่ง อย่างใดหรือ ทั้ ง หมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่ เ สนอมี ก ารขูดลบ ตก เติม แก้ ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เ สนอราคามิ ได้
ลงลายมื อ ชื่อ พร้อ มประทั บ ตรา (ถ้ามี ) กากั บ ไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

/5.5…….

-๕๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จ ะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้ง หมด ก็ได้ และอาจพิจ ารณาเลือ กซื้อในจานวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสิน ของจัง หวัด เป็นเด็ดขาด ผู้เ สนอราคาจะเรีย กร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งจัง หวัด จะพิ จ ารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้เ สนอราคาเสมื อนเป็นผู้ทิ้ ง งาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เ สนอราคาที่ ได้รับ การคัดเลือ กหรือ ไม่ ก็ ต าม หากมีเหตุที่เ ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่ง มอบสิ่ง ของได้ครบถ้วนภายใน 1๕ วัน
ทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาบันทึกข้อตกลงซื้อ สานักงานฯจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่ส ามารถส่ง มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 1๕ วัน
ทาการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้ สานักงานฯ
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(๒) เช็คที่ ธนาคารสั่ง จ่ายให้ ส านัก งานจัดหางานจัง หวัดกาญจนบุรี โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (1)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ

๐.๒๐

ต่อวัน

๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าครุภัณฑ์สาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากงบลงทุนที่ได้รับ ประจาปีงบประมาณ
2560 สานักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี การลงนามในสัญญาจะกระทาได้เมื่อจังหวัดกาญจนบุรีได้รับ
อนุมัติเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น
/9.2...

-6๙.๒ เมื่อ จัง หวัด ได้คัด เลือ กผู้เ สนอราคารายใดให้เ ป็น ผู้ข ายและได้ต กลงซื้อ สิ่ง ของ
ตามสอบราคาซื้อ แล้ว ถ้า ผู้ข ายจะต้อ งสั่ง หรือ นาสิ่ง ของดัง กล่า วเข้า มาจากต่า งประเทศ และของนั้น
ต้อ งนาเข้า มาโดยทางเรือ ในเส้น ทางที ่ม ีเ รือ ไทยเดิน อยู ่ และสามารถให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที่
รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เ สนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อ ขายจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นๆ ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ ไม่ ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี
๙.๓ ผู้เ สนอราคาซึ่ง จัง หวัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ได้ทาสัญ ญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ท างราชการกาหนดระบุในข้อ 5 จัง หวัด จะพิจ ารณาเรียกร้องให้ช ดใช้ความเสียหาย (ถ้ามี) อาทิ เช่น
ค่าความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทาสัญญาแล้วไม่มาทาสัญญาอันส่งผลให้
ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่ม เติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

จังหวัดกาญจนบุรี
พฤศจิกายน 2559

