ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เรื่อง สอบราคาซื้อตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้า ชนิด 12 ถาด จานวน 1 ตู้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้าชนิด 12 ถาด ขนาดกว้าง (ไม่น้อยกว่า) 80 ซม. (รวมตู้ควบคุม) ยาว 74 ซม.
และสูง 150 ซม. มีชุดควบคุมอุณหภูมิในการอบอัตโนมัติ มอเตอร์พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า¼ แรงม้า ไฟฟ้า 220
โวลท์ มีล้อ 4 ล้อ จานวน 1 ตู้
ผู้ที่มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้ง
เวียนชื่อทิ้งงานของราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับศูนย์ฯ
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
กาหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง วันที่ 17 เมษายน 2558 จนถึง วันที่ 6 พฤษภาคม
2558 ในวันและเวลาราชการ (วันสุดท้ายถึงเวลา 16.00 น.) ณ ฝ่ายอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าว
คุ้งกระเบนฯ ต .คลองขุด อ .ท่าใหม่ จ .จันทบุรี กาหนด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 7 พฤษภาคม
2558
ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ระหว่าง
วันที่ 17 เมษายน 2558 จนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558ในวันและเวลาราชการ (วันสุดท้ายถึงเวลา
15.00 น.) สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข0 3943 3216-8 หรือ www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555

(นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ)
นักวิชาการประมงชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ 15/2558
การซื้อพัสดุจานวน 1 รายการ
ตามประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ"
มีความประสงค์จะสอบ ราคาซือ้ ตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้าชนิด 12 ถาด ขนาดกว้าง (ไม่น้อยกว่า) 80
ซม. (รวมตู้ควบคุม) ยาว 74 ซม. และสูง 150 ซม. มีชุดควบคุมอุณหภูมิในการอบอัตโนมัติ มอเตอร์พัดลมขนาดไม่
น้อยกว่า ¼ แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลท์ มีล้อ 4 ล้อ จานวน 1 ตู้
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะนา
และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
- หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อทิ้งงาน
ของราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับศูนย์ฯ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5

3 หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม , ใบทะเบียนพาณิชย์และอื่นๆ (ถ้ามี)
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แค็ตตาล็อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรณ์แสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6(2)
4 การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอจะต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่ง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อก และหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุดังกล่าวไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าว ศูนย์ฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ

สาหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณาหากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับ
แคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน 5 วัน
4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา และซองที่เสนอราคายื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อพัสดุจานวน 1 รายการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่ 15/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในระหว่าง วันที่ 17 เมษายน 2558
ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ในเวลาราชการ (วันสุดท้ายเวลา 16.00 น.) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่
7
พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และศูนย์ฯ
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทาการเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ในวันที่
7 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น.
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
สอบราคา ในส่วนที่มิใช้สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ เท่านั้น
5.3 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของศูนย์ฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือศูนย์ฯ มีสิทธิ
ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ศูนย์ฯ มีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 ศูนย์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์ฯ จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคา เสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต
หรือมีการสมยอมในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ
นับแต่วันที่ข้อตกลงซื้อ ศูนย์ฯ จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ
หรือศูนย์ฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงในหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับศูนย์ฯ ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญา เป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคาสิ่งของสอบราคาได้ ให้ศูนย์ฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน
ทาการของทางราชการ

(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(2)
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7 อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาชื้อขายตามแบบซึ่งระบุในข้อ 1.3 แล้ว
แต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
- หนึ่ง - ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับจัดซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน
ห้าวัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
9.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จะประกาศใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
9.2 เมื่อศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้
ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอ
ราคา ซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดัง
ระบุในข้อ 6 ศูนย์ฯ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
สานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้าชนิด 12 ถาด ขนาดกว้าง (ไม่น้อยกว่า) 80 ซม. (รวมตู้ควบคุม) ยาว 74 ซม.
และสูง 150 ซม. มีชุดควบคุมอุณหภูมิในการอบอัตโนมัติ มอเตอร์พัดลมขนาดไม่น้อยกว่¼า แรงม้า
ไฟฟ้า 220 โวลท์ มีล้อ 4 ล้อ จานวน 1 ตู้
แนบท้ายเอกสารสอบราคาเลขที่ 15/2558 ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558
คุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา
ตู้อบลมร้อนแสตนเลสทั้งตู้ระบบไฟฟ้าชนิด 12 ถาด จานวน 1 ตู้ …………………………………………………………………………
รายละเอียดประกอบด้วย
…………………………………………………………………………
1. โครงสร้างทาจากเหล็กปลอดสนิม (แสตนเลสชนิดดี) ทั้งชุด …………………………………………………………………………
2. ขนาดตู้ (ไม่น้อยกว่า) กว้าง 80 ซม. (รวมตู้ควบคุม) ยาว
…………………………………………………………………………
74 ซม. และสูง 150 ซม.
…………………………………………………………………………
3. ให้ความร้อนด้วยระบบไฟฟ้า
…………………………………………………………………………
4. มีชุดตั้งอุณหภูมิการอบ
……………………………………………………………………......
5. ปรับอุณหภูมิภายในตู้อบอัตโนมัติ
..........................................................……………..........
6. มีแผงบอกอุณหภูมิในขณะอบ
...................................................................................
7. มีระบบตั้งเวลาในการทางานในการอบ
...................................................................................
8. มีแผงบอกเวลาในการอบ
...................................................................................
9. ตะแกรงทาด้วยแสตนเลส
...................................................................................
10. มอเตอร์พัดลมขนาดไม่น้อยกว่า ¼ แรงม้า
...................................................................................
11. ไฟฟ้า 220 โวลท์
...................................................................................
12. มีฉนวนกันความร้อนภายในตู้
...................................................................................
13. มีล้อ 4 ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้ายตู้อบ
...................................................................................
14. ยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน กาหนดส่งสินค้า 30 วัน และ ...................................................................................
รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี
...................................................................................
15. นาส่งพร้อมแนะนาวิธีใช้งานที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง ...................................................................................
กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
...................................................................................
...................................................................................

