ประกาศสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 แบบแยกยื่น
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์
สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดแพรํ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แบบแยกยื่น
จานวน 7 รายการดังนี้
1. เครื่องโทรสารแบบใช๎กระดาษธรรมดาสํงเอกสารได๎ครั้งละ 20 แผํน จานวน
1 เครื่อง
2. ตู๎เก็บเอกสาร 4 ชั้น
จานวน 2 ตู๎
3. ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จานวน 1 ตู๎
4. ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
จานวน 1 ตู๎
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๎คสาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 4 เครื่อง
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดไมํน๎อยกวํา4000ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.
ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว
3. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอ
ราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์ความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
4. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํสานักงานการทํองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงราย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการสอ
ราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่
4 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ตั้งแตํเวลา 08.30
น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ต.ริมกก
เชียงราย จ.เชียงราย และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ตั้งแตํเวลา 09.30 น. เป็นต๎นไป

ผู๎สนใจติดตํอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได๎ที่สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย (ศาลากลาง
จังหวัดเชียงราย ชั้น 3) ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
4 ธันในวั
วาคม
นที่ 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
ตั้งแตํเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได๎ทwww.cost.go.
ี่เวบไซต์ th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
053 - 150192 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วัน4ที่ ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นายเสริฐ ไชยยานันตา)
ผู๎ชํวยทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายรักษาราชการแทน
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ 4/๒๕๕8
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท้องที่จังหวัดแพร่
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8 แบบแยกยื่น
ตามประกาศ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗
......................................................
สานักงานการทํองเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา "สานักงาน" มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดแพรํ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕8 แบบแยกยื่น ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่องโทรสารแบบใช๎กระดาษธรรมดาสํงเอกสารได๎ครั้งละ 20 แผํน จานวน
1 เครื่อง
2. ตู๎เก็บเอกสาร 4 ชั้น
จานวน 2 ตู๎
3. ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จานวน 1 ตู๎
4. ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
จานวน 1 ตู๎
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๎คสาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 4 เครื่อง
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดไมํน๎อยกวํา4000ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํใน
สภาพที่จะใช๎งานได๎ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะนา
และข๎อกาหนด ดังตํอไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคําพัสดุลํวงหน๎า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎ง
เวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕
๒.๔ ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย
เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ๎ สนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว๎นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ สํวน คือ
๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม และบัญชีผู๎ถือหุ๎นราย
ใหญํ พร๎อมรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๓) ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข๎ารํวมค๎า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว๎ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ
๑.๖ (๑)
๓.๒ สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข๎อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบ
อานาจให๎บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ
๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมํมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอต๎องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมํมีการขูดลบหรือแก๎ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก๎ไข
เปลี่ยนแปลงจะต๎องลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คําขนสํง คําจดทะเบียน และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎ ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา แพรํ นําน
ราคาทีเ่ สนอจะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา 3๐ วัน นับแตํวันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎ และจะถอนเสนอราคามิได๎
๔.๓ ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาหนดเวลาสํงมอบพัสดุไมํเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
1. เครื่องโทรสารแบบใช๎กระดาษธรรมดาสํงเอกสารได๎ครั้งละ 20 แผํน จานวน
1 เครื่อง
2. ตู๎เก็บเอกสาร 4 ชั้น
จานวน 2 ตู๎
3. ตู๎เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
จานวน 1 ตู๎
4. ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
จานวน 1 ตู๎
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๎คสาหรับสานักงาน
จานวน 1 เครื่อง
6. เครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
จานวน 4 เครื่อง
7. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดไมํน๎อยกวํา4000ANSI Lumens จานวน 1 เครื่อง
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนาถูกต๎อง โดย
ผู๎มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต๎นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู๎เสนอราคาจะต๎องนาต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ กํอนยื่นซอง สอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบ
ราคา
๔.๖ ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัด
แพรํ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕ 8 แบบแยกยื่น โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา
เลขที่ 4/๒๕๕8" ยื่นตํอเจ๎าหน๎าที่ ในวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.3๐ น. ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ๖๓๒ หมูํ ๓ ถ.แมํฟ้าหลวง
ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย

เมือ่ พ๎นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แล๎วจะไมํรบั ซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู๎เสนอราคาแตํละรายวํา
เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่นตามข๎อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมํ
และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกกํอนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตํอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคากํอนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวํา
มีผู๎เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือก และสานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได๎วํา ผู๎เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู๎ที่ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของทางราชการและมิได๎เป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําว
ผู๎เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู๎เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู๎เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกลําวตํอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับ
แจ๎งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให๎ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู๎เสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิ
ได๎รับการ
คัดเลือกดังกลําวข๎างต๎น ณ สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ๖๓๒ หมูํ ๓ ถ.แมํฟ้าหลวงต.ริมกก อ.
เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ในวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตํเวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต๎นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห๎า ยํอมไมํเป็นเหตุให๎มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว๎นแตํปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวําการขยายระยะเวลาดังกลําวจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งและใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด๎วยกับคาคัดค๎านของผู๎อุทธรณ์ และเห็นวําการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได๎ดาเนินการไปแล๎ว จะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งให๎ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกลําวได๎
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคาตํอรายการ
๕.๒ หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมํ
ถูกต๎องหรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไมํรับพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็นประโยชน์
ตํอสานักงานเทํานั้น

๕.๓ สานักงานสงวนสิทธิ์ไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผันในกรณี
ดังตํอไปนี้
(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของสานักงาน
(๒) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง
อยํางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือ
ชื่อพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
สานักงาน มีสิทธิ์ให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎
สานักงานมีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํทาสัญญาหากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
๕.๕ สานักงานทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให๎ถือวําการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู๎เสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใด ๆ มิได๎ รวมทั้งสานักงาน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู๎เสนอราคาเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎เสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือก
หรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาวํา ผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได๎รับการคัดเลือกตามที่ได๎ประกาศรายชื่อไว๎ ตามข๎อ ๔.๖ เป็นผู๎เสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู๎เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น
ธรรม ตามข๎อ ๑.๕ สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู๎เสนอราคาที่มีสิทธิได๎รับการคัดเลือกดังกลําวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข๎อ ๔.๖ และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู๎เสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน
ในกรณีนีห้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวํา การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีไ่ ด๎
ดาเนินการไปแล๎วจะเป็นประโยชน์แกํทางราชการอยํางยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกลําวได๎
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ นับแตํวันที่ทาข๎อตกลงซื้อ สานักงานจะพิจารณาจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ ก็ได๎

๖.๒ ในกรณีผู๎ชนะการสอบราคา ไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันทาการของ
ทางราชการ หรือสานักงานเห็นวําไมํสมควรจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ ตามข๎อ ๖.๑ ผู๎ชนะการ สอบราคา จะต๎อง
ทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๓ กับสานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและ
จะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาได๎ให๎สานักงานยึดถือไว๎
ในขณะทาสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํสานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือกํอนหน๎า
นั้นไมํเกิน ๓ วัน ทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข๎อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบแล๎ว โดย
อนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา (ผู๎ขาย)
พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว
๗. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายข๎อ ๑๐ ให๎คิดในอัตราร๎อยละ ๐.๒ ตํอวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช๎ นะการ สอบราคา ซึง่ ได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ
๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา
๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู๎ซื้อรับมอบ โดยผู๎ขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุดบกพรํอง
๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคําพัสดุสาหรับการซื้อเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ตอํ เมือ่ สานักงานได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕8 แล๎วเทํานั้น
๙.๒ เมื่อสานักงานได๎คัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎ขายและได๎ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบ
ราคาซื้อ แล๎วถ๎าผู๎ขายจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎องนาเข๎ามา โดยทางเรือ
ในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด
ผู๎เสนอราคาซึ่งเป็นผู๎ขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอสานักงานเจ๎า
ทําภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎ขายสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(๒) จัดการให๎สิ่งของที่ซื้อขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากสานักงานเจ๎าทําให๎บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎ขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู๎เสนอราคาซึ่งสานักงานได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทาสัญญาหรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๖ สานักงานอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ สานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)

สานักงานการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
4 ธันวาคม ๒๕๕๗

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายเขต
ท้องที่จังหวัดแพร่ ประจาปีงบประมาณ 2558
1. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น
คุณลักษณะพื้นฐาน
-

เป็นเครื่อง FACSIMILE หรือ เครื่องรับ -สํงโทรสารที่ใช๎ในสานักงาน
เป็นเครื่องโทรสารชนิดตั้งโต๏ะ แบบใช๎กระดาษธรรมดา
เป็นระบบพิมพ์แบบ Laser,Inkjet,Bubble หรือ Film
ความเร็วในการสํงเอกสารไมํเกินกวํา 6 วินาทีตํอแผํน
สํงเอกสารตํอเนื่องได๎ครั้งละไมํน๎อยกวํา 20 แผํน
สามารถใช๎แทนเครื่องถํายเอกสารได๎
สามารถตํอพํวงเครื่องรับโทรศัพท์ได๎
มีหนํวยความจาในการรับเอกสารในกรณีกระดาษหมด กระดาษติด หรือหมึกหมดได๎
สามารถตั้งเวลาในการสํงเอกสารลํวงหน๎าได๎
สามารถพิมพ์รายงานข๎อมูลการรับ-สํงเอกสาร
เครื่องโทรศัพท์ (มอก.) 1 เครื่อง สามารถใช๎งานรํวมกับเครื่องโทรสารได๎
มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย

เงื่อนไขเฉพาะ
1.
2.
3.
4.

ผู๎ขายต๎องทาการสํงมอบพร๎อมติดตั้งให๎ใช๎งานได๎ปกติ
ผู๎ขายต๎องรับประกันสินค๎าไมํน๎อยกวํา 1 ปี
สํงมอบสินค๎า ณ สานักงานการการทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เขตท๎องที่จังหวัดแพรํ
สํงมอบภายใน 5 วัน หลังจากลงนามในสัญญา

2. คุณลักษณะเฉพาะตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู๎เก็บเอกสารไม๎/เหล็ก
- ขนาดไมํน๎อยกวํา 90W *45D*180H cm
- ประกอบด๎วยแผํนชั้นไมํน๎อยกวํา 4 ชั้น
- เป็นของใหมํไมํเคยใช๎มากํอน
- รับประกันความชารุดบกพรํองไมํน๎อยกวํา 1 ปี

3. คุณลักษณะเฉพาะตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก
- ขนาดไมํน๎อยกวํา 910W *450D*1800H mm
- ประกอบด๎วยแผํนชั้นไมํน๎อยกวํา 4 ชั้น
- มีระบบกุญแจล็อคบานประตูได๎ในตัว
- มี มอก.รับรองมาตรฐาน
- เป็นของใหมํไมํเคยใช๎มากํอน
- รับประกันความชารุดบกพรํองไมํน๎อยกวํา 1 ปี
4. คุณลักษณะเฉพาะตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นตู๎เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อนทึบ
- ขนาดไมํน๎อยกวํา 910W *450D*1800H mm
- ประกอบด๎วยแผํนชั้นไมํน๎อยกวํา 4 ชั้น
- มีระบบกุญแจล็อคบานประตูได๎ในตัว
- มี มอก.รับรองมาตรฐาน
- เป็นของใหมํไมํเคยใช๎มากํอน
- รับประกันความชารุดบกพรํองไมํน๎อยกวํา 1 ปี
5. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คสาหรับงานสานักงาน
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนํวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมํน๎อยกวํา 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาไมํน๎อยกวํา 2.6 GHz
- มีหนํวยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวํา ขนาดไมํน๎อยกวํา 4 GB
- มีหนํวยจัดเก็บข๎อมูล (Hard disk) ขนาดความจุไมํน๎อยกวํา 500 GB จานวน 1 หนํวย
- มีจอภาพชนิด WXGA หรือดีกวํา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 14 นิ้ว
- มี DVD – RW หรือดีกวําจานวน 1 หนํวย
- มีชํองเชื่อมตํอระบบเครือขําย (Network Interface) แบบ 10/100/1,000 Bese-T หรือ
ดีกวําจานวนไมํน๎อยกวํา 1 ชํอง
- สามารถใช๎งานได๎ไมํน๎อยกวํา WiFi (802.11b/g/n) และ Bluetooth

6. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องสารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
คุณลักษณะพื้นฐาน
-

กาลังไฟฟ้าด๎านนอกไมํน๎อยกวํา 10 KVA 8,000 (Watts)
มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25 % หรือดีกวํา
มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-1 % หรือดีกวํา
สามารถใช๎งานได๎กับระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟส
สามารถสารองไฟฟ้าได๎ที่ Full Load ได๎ไมํน๎อยกวํา 8 นาที
รับประกันคุณภาพไมํน๎อยกวํา 1 ปี

7. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000ANSI Lumens
คุณลักษณะพื้นฐาน
- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์ สามารถตํอกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และเครื่องเลํนวิอีโอ
- เป็นเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกวํา
- ความละเอียดในการฉายภาพ ระดับ XGA ขนาดไมํน๎อยกวํา 4,000 ANSI Lumens
- มีอัตราความคมชัด (Contrast Ratio) 400 : 1 ในแบบ LCD หรือไมํน๎อยกวํา 2000 : 1 ใน
แบบ DLP
- ให๎ความละเอียดในการฉายภาพ (Resolution) จากการเชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์ไมํต่ากวํา
1024*768 Pixels ในระบบ XGA
- มีอุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่องฉายภายจากระยะไกล (Remote Control)
- มีชํองสาหรับตํอสัญญาณขาเข๎า/ขาออก อยํางน๎อยดังนี้
1) ชํองสาหรับตํอสัญญาณเข๎าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (RGB) 2 ชํอง
2) ชํองสาหรับตํอสัญญาณเข๎าจากวิดีโอ 1 ชํอง
3) ชํองสาหรับตํอสัญญาณเข๎าจาก S-VIDEO 1 ชํอง
4) ชํองสาหรับตํอสัญญาณเข๎าจาก Audio 1 ชํอง
5) ชํองสาหรับตํอสัญญาณออกสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ (RGB) 1 ชํอง
6) ชํองสาหรับตํอสัญญาณออกสาหรับ Audio 1 ชํอง
7) สามารถรองรับสัญญาณ Component Video ซึ่งให๎ความคมชัดและสีที่ตรงตามธรรมชาติ
- มีระบบแก๎ไขความผิดพลาดจอภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) ได๎
- ใช๎ได๎กับไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 50/60 Hz
- รับประกันตัวเครื่องไมํน๎อยกวํา 2 ปี หลอดภาพที่เสนอต๎องมีการรับประกันอายุการใช๎งานไมํ
น๎อยกวํา 1 ปีหรือ 2,000 ชั่วโมง
- มีคูํมือการใช๎งานพร๎อมกระเป๋าใสํเครื่องฉาย
- สินค๎าที่นาเสนอต๎องเป็นสินค๎าOriginal Product ไมํใชํสินค๎าOEM และสินค๎ามีขายในประเทศได๎รับ
มาตรฐานCF หรือ FCC หรือ UL หรือ ISO9001 หรือ ISO14001
- ต๎องมีหนังสือแตํงตั้งตัวแทนจาหนํายและหนังสือรับรองอะไหลํไมํน๎อยกวํา 5 ปี จากผู๎ผลิตหรือผู๎
นาเข๎าโดยตรง (มีเอกสารแสดงในวันยื่นซอง)

