เอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
ครุ ภัณฑ์ เครื่องสั บย่ อยกิง่ ไม้ และถังรองรับขยะมูลฝอย
ตามประกาศ จังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
......................................................
จังหวัดสระบุรี ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ซื ้อเครื่ องสับย่อยกิ่งไม้ และถังรองรับ
ขยะมูลฝอย ตามรายการ ดังนี ้
เครื่ องสับย่อยกิ่งไม้ และถังรองรับขยะมูล
ฝอย

จานวน

๒ รายการ

ซึง่ พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาฉบับนี ้ โดยมีข้อแนะนา และข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื ้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุลว่ งหน้ า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื ้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้

แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิตบิ คุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาล
ไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอก
ซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิตบิ คุ คลให้ ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ ใน (๑)
(๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม เอกสารการลงทะเบียนภาครัฐ และหนังสือรับรองการจดทะเบียนภาครัฐ
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้ อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้ เู สนอราคามอบ

อานาจให้ บคุ คลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้ อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้ องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี ้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้นและจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ ชดั เจน จานวน
เงินที่เสนอต้ องระบุตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้ องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้ ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ทังปวง
้
จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมตจังหวัด
สระบุรี
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื ้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งแค็ตตาล็อก และหรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ พัสดุที่สอบราคา ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้ จังหวัดจะยึดไว้ เป็ น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้ พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรั บรองสาเนา
ถูกต้ อง โดยผู้มีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้ นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุที่ เสนอ จานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ ในการตรวจทดลอง
หรื อประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทังนี
้ ้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ ้น
แก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว จังหวัดจะคืนให้ แก่ผ้ เู สนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสาร สอบราคา ทังหมดเสี
้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้ อยจ่า หน้ าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื ้อเครื่ องสับย่อยกิ่งไม้ และถังรองรับขยะมูลฝอย โดยระบุไว้ ที่หน้ าซองว่า "ใบ
เสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตังแต่
้ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัดสระบุรี
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้ วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้ อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาว่า มีผ้ เู สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็
้
นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการ
คัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้
ว่า ผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ที่ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการและมิได้ เ ป็ นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็ นผู้เสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ ถือเป็ นที่สดุ
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู้เ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ รับการคัดเลือกดังกล่าวข้ างต้ น ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๕
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตังแต่
้ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้ นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้ า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้ มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบ
เสนอราคา เว้ นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้ วยกับคาคัดค้ านของผู้อทุ ธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครัง้ นี ้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้ วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นซองสอบราคาไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ วคณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรื อ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทังนี
้ ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็ นประโยชน์ตอ่ จังหวัดเท่านัน้
๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผ้ รู ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ คุ คลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึง่
อย่างใด หรื อทังหมดในใบเสนอราคา
้
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ ลง
ลายมือชื่อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
จังหวัด มีสิทธิ์ให้ ผ้ เู สนอราคาชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้ อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสนอราคา
ได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๕ จังหวัดทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใดหรื อราคาที่เสนอทังหมด
้
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ น
สาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการ
คัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ น
เท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ รับการคัดเลือกตามที่ได้ ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้ อ ๔.๗ เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้ อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้ อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ทิ ้งงาน
ในกรณีนี ้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้

ดาเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีผ้ ชู นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วันทาการ
ของทางราชการ หรื อจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้ อง
ทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งและจะต้ อง
วางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได้ ให้ จงั หวัดยึดถือไว้ ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่จงั หวัด โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้ า
นันไม่
้ เกิน ๓ วัน ทาการ
(๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุ
ในข้ อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริษัท
เงินทุน หรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ สว่ นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดย
อนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการสอบ
ราคา (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายข้ อ ๑๐ ให้ คดิ ในอัตราร้ อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทาสัญญาซื ้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผ้ ซู ื ้อรับมอบ โดยผู้ขายต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ได้ มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อจังหวัดได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจาก เงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วเท่านัน้
๙.๒ เมื่อจังหวัดได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ขายและได้ ตกลงซื ้อสิ่งของตาม สอบ
ราคาซื ้อ แล้ วถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่ง ของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทาง
เรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผู้เสนอราคาซึง่ เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อจังหวัดเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่าให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
้
ออื่นที่
มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึง่ จังหวัดได้ คดั เลือกแล้ วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะ
้
พิจารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)

จังหวัดสระบุรี

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

( สาเนา )
ประกาศจังหวัดสระบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสั บย่ อยกิง่ ไม้ และถังรองรับขยะมูลฝอย
จังหวัดสระบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ อครุ ภณ
ั ฑ์ ตามรายการ ดังนี้
จานวน
๒ รายการ
เครื่ องสับย่อยกิ่งไม้และถังรองรับขยะมูลฝอย
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อ
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้
มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมจังหวัด สระบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมในการสอบราคาซื้ อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง
เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาใน
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อ ได้ที่ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ใน
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.saraburi.go.th www.gporcurement.go.th www.easyweb.mmre.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๓๖๒๑-๐๓๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
สายยนต์ สี หาบัว

(นายสายยนต์ สีหาบัว)
ผูอ้ านวยการสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี
ปฏิบตั ิราชการแทน ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสระบุรี

สาเนาถูกต้อง
ชาลี กุลชาติวชิ ิต
(นาย ชาลี กุลชาติวชิ ิต)
นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการ

เอกสาร สอบราคาซื้อเลขที่ ๑๐/๒๕๖๐
ครุ ภัณฑ์ เครื่องสั บย่ อยกิง่ ไม้ และถังรองรับขยะมูลฝอย
ตามประกาศ จังหวัดสระบุรี
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
......................................................
จังหวัดสระบุรี ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ซื้ อเครื่ องสับย่อยกิ่งไม้และถังรองรับขยะ
มูลฝอย ตามรายการ ดังนี้
เครื่ องสับย่อยกิ่งไม้และถังรองรับขยะมูลฝอย จานวน
๒ รายการ
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้ อขาย
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้ อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสื อแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารการลงทะเบียนภาครัฐ และหนังสื อรับรองการจดทะเบียนภาครัฐ
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้ง
ปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมตจังหวัดสระบุรี
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้ อขาย

๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแค็ตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ
ที่สอบราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ จังหวัดจะยึดไว้เป็ นเอกสารของ
ทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรื อ
ประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
๔.๖ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้
ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื้ อเครื่ องสั บย่อยกิ่งไม้และถังรองรับขยะมูลฝอย โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบ
เสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๐" ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด
สระบุรี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิง้ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคาราย
นั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และ
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซอง

ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิ นด้ว ย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาด
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๕.๓ จังหวัดสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคา ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
จังหวัด มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา
ได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่า
การตัดสิ นของจังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิก
การสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หาก
มีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ ๔.๗ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณี ที่ผชู้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อ จังหวัดจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ผชู้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทาง
ราชการ หรื อจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทาสัญญา
ซื้ อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ สอบราคาได้ให้จงั หวัดยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่จงั หวัด โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ทาการ
(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่ อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้ อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อจังหวัดได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตาม สอบราคา
ซื้ อ แล้วถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อจังหวัดเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งจังหวัดได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผู ้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ จังหวัดสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

จังหวัดสระบุรี
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

