ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
๑. ความเป็นมา
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จะดําเนินการประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง
(ดีเซล)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๓ คัน
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นและให้เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติงานราชการ
๓. คุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะ
- รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นงั่ (ดีเซล) รายละเอียดตามเอกสารแนบผนวก ๑
๕. ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๖. กําหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน
๗. หลักค้าํ ประกันซอง ๑๗๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๘. สถานที่สง่ มอบ ผูข้ ายต้องส่งมอบครุภัณฑ์ยานพาหนะ ณ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน เขต
ดินแดง กรุงเทพฯ
๙. วงเงินในการจัดหา ๓,๔๑๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๐.การเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ต้องแสดง
ความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ ทางเว็บไซต์ โดยเปิดเผยตัวได้ที่ E-mail : fic@mol.go.th

ผนวก ๑
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นงั่ (ดีเซล)
คุณลักษณะเฉพาะของรถตู้ (ดีเซล) เป็นรถยนต์โดยสาร ๔ ล้อ มีที่นั่งไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง
มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สามารถจดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินกว่า ๗ คน (รย.๒) ได้
ตามกฎหมาย มีสภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็นรถยนต์ค้างสต็อก (เก่าเก็บ) เกินกว่า ๑ ปี
นับแต่วันผลิต มีคุณภาพหรือประโยชน์ใช้สอยไม่ต่ํากว่าที่กําหนดดังต่อไปนี้
๑.เครื่องยนต์
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแถวเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ํา ปริมาตรความจุกระบอกสูบรวมกัน
ไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร ๑๖ วาล์วเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ํามันแบบหัวฉีด
ไดเรคอินเจคชั่น มีกําลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ แรงม้า แรงบิดสูงสุดไม่ต่ํากว่า ๒๐๐ นิวตันเมตร
๒.ระบบส่งกําลัง
๒.๑ คลัทช์ สปริงแบบแห้งแผ่นเดียว ทํางานด้วยระบบไฮดรอลิค
๒.๑ เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่ต่ํากว่า ๕ เกียร์ซิงโครเมซ และมีเกียร์ถอยหลัง
๓.ระบบเบรก
๓.๑ ชนิดไฮดรอลิค มีเครื่องช่วยผ่อนแรง ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความ
ร้อน ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ํามันเบรก
๓.๒ มีห้ามล้อมือ
๓.๓ มีระบบป้องกันล้อล็อคตาย (ระบบเบรก ABS)
๔.ระบบบังคับเลี้ยว
๔.๑ เป็นระบบพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตําแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
๔.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ําได้
๕.ระบบกันสะเทือน
๕.๑ ล้อหน้า อิสระปีกนก โช๊คอัพ พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังแหนบซ้อนแผ่นพร้อมโช๊คอัพ
๖.คุณลักษณะทั่วไป และอุปกรณ์ความปลอดภัย
๖.๑ เหล็กประกอบตัวถัง ปั๊มขึ้นรูป ผ่านการชุบป้องกันสนิมทั้งคัน มีความหนาและ
คุณลักษณะตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖.๒ แผ่นเหล็กหลังคาเป็นชิ้นเดียวกันโดยตลอด
๖.๓ กระจกบังลมหน้า นิรภัย
๖.๔ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสําหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายขวา
๖.๕ มีกันชนหน้าและหลัง ทําด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นตามมาตรฐานของผู้ผลิต ในรถยนต์รุ่นที่
มีอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
๖.๖ เข็มขัดนิรภัย ยึด ๓ จุด อย่างน้อย ๒ ตําแหน่ง ที่คนขับและคนโดยสารนั่งตอนหน้าข้าง
ซ้าย
๖.๗ มีไฟเบรกดวงที่สามมีไฟตัดหมอกมีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างและไฟสัญญานครบตาม
มาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามกฎจราจร
๖.๘ ใช้แบตเตอรี่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ มีความจุตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๖.๙ ติดตั้งอุปกรณ์สัญญาณเตือนถอยหลัง (Back up Alarm) ใช้ไฟ ๑๒-๒๔ VDC กินกระแสไฟ
ไม่เกิน ๐.๔ แอมป์ สามารถเร่งเสียงตามระดับเสียงแวดล้อมระหว่าง ๘๐-๑๐๐ เดซิเบล โดยอัตโนมัติเป็น
ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน SAEJ๙๙๔ จากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ โดยมีหนังสือรับรองจาก
โรงงานผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

-๒๗.ขนาดของตัวรถ
๗.๑ ความยาวตัวรถไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มม.
๗.๒ ความสูงตัวรถไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๕ มม.
๗.๓ ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ มม.
๗.๔ ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร
๘.อุปกรณ์ที่ตดิ ตั้ง
๘.๑ ประตูทุกบานรวมถึงประตูด้านท้าย ติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อคจากโรงงานผู้ผลิต
๘.๒ กระจกประตูด้านหน้าซ้ายขวา สามารถเลื่อนขึ้น-ลง ด้วยระบบไฟฟ้า
๘.๓ กระจกมองหลัง-ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
๘.๔ เครื่องปัดน้ําฝนกระจกบังลมหน้า มี ๓ จังหวะ ที่กระจกบังลมหลัง มี ๒ จังหวะ พร้อมมี
ที่ฉีดน้ําล้างกระจกบังลมหน้าและกระจกบังลมหลัง
๘.๕ มีบังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
๘.๖ มีกระจกมองหลัง ส่องทางท้ายรถ
๘.๗ แผงหน้าปัดมีมาตรวัดความเร็ว มาตรวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์ สัญญาณไฟเลี้ยว
สัญญาณไฟชาร์จ มาตรวัดความร้อน และมาตรวัดน้ํามันเชื้อเพลิงหรือสัญญาณเตือนเมื่อน้ํามัน
เชื้อเพลิงใกล้หมดถังและเมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติ
๘.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทําความเย็นได้ทั่วถึงในห้องผู้โดยสารทั้งด้านหน้า และด้านหลัง
ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘.๙ ติดตั้งวิทยุ AM/FM และระบบเครื่องเสียงแบบเล่น CD , MP3 พร้อมลําโพง ๔ จุด
๘.๑๐ ติดตั้งคอนโซลแบบวางคลูเลอร์ ระหว่างห้องโดยสารตอนหน้าและห้องโดยสารตอนหลัง
๘.๑๑ ยางกันโคลนหน้า หลัง ๔ ล้อ
๘.๑๒ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ
๘.๑๓ แม่แรงยกรถและเครือ่ งมือประจํารถ ตามอุปกรณ์มาตรฐานผู้ผลิต
๘.๑๔ ยางติดรถ ยางอะไหล่ เป็นยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ํากว่า ๑๙๕ R ๑๕ ทั้ง ๕ เส้น (รวมอะไหล่)
๘.๑๕ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคันรวมทั้งกระจกด้านหน้า (เต็มบาน) มีความเข้มไม่เกิน
ตามที่กฎหมายกําหนด
๘.๑๖ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคูม่ ือการบํารุงรักษา เป็นภาษาไทย
๘.๑๗ รับประกันคุณภาพและความชํารุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ
๘.๑๘ ผูข้ ายต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายรถรุ่นที่เสนอราคาโดยได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก
บริษัทผู้ผลิตและต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมแสดงรายละเอียดสถานที่ติดตั้ง
๘.๑๙ ผูข้ ายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต๊อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี
๘.๒๐ สีของรถตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘.๒๑ ผูข้ ายต้องส่งมอบรถ ตามสถานที่ทกี่ ําหนดให้ส่งมอบ
๘.๒๒ กําหนดส่งมอบไม่เกิน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือ้ ขาย หรือตามสถานที่
ที่กําหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดําเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อ
กรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกําหนดทุกประการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ……... / ๒๕๕๕
การซื้อครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ทีน่ ั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
ลงวันที่ ................................................
----------------------------------------สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือ้ ครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
๑. รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
จํานวน ๓ คัน
ซึ่งพั สดุ ที่ จะซื้ อนี้ ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่ เคยใช้ งานมาก่ อน ไม่ เป็ นของเก่ าเก็บ อยู่ ในสภาพที่ จะ
ใช้ งานได้ทั นที และมี คุ ณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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๒.๕ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้ อ งผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการซื้ อ ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให้ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่
นิติบุคคลให้ยนื่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้ รับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สํา เนาใบทะเบี ย นพาณิช ย์ สําเนาใบทะเบี ยนภาษีมู ล ค่ า เพิ่ ม (ถ้ ามี ) พร้อ ม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕ (แยกออกนอกซอง)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
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๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งส่ ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา
ตรวจสอบภายใน ๓ วันนับจากวันที่คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งขอ
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู ้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งยื ่น เอกสารประกวดราคาซื ้อ ด้ว ยวิธ ีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .................................................ระหว่างเวลา ..............น.ถึง ............ น. ณ กลุ่มงาน
คลังและพัสดุ ชั้น ๙ สํานักบริหารกลาง สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แ ล้ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ
๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิ ธิเสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะพิจารณา
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
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หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคาว่ า กระบวนการเสนอราคา
ซื้ อทางอิ เ ล็ก ทรอนิ กส์ ป ระสบข้อ ขัดข้ องจนไม่ อ าจดําเนิ น การต่ อ ไปให้แ ล้ วเสร็จ ภายในเวลาที่ กํา หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่
ค้ า งอยู่ ภ ายในเวลาของการเสนอราคาที ่ย ัง เหลือ ก่อ นจะสั ่ง พัก กระบวนการเสนอราคา แต่ต ้อ ง
สิ้นสุด กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดีย วกัน เว้นแต่ค ณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ
เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิท ธิใ นการตัด สิน ใจดํ า เนิน การใด ๆ ระหว่า ง
การประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู งสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่ ๓,๔๑๔,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ
(๗) ห้า มผู้มีสิท ธิเ สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อ การประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่
เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
๕.หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํานวน ......๑๗๐,๗๐๐....... บาท (…......หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน……...) โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการ
ยืนราคาโดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

-๕-

๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อกระทรวงการคลัง โดย
เป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ซึ่ ง ได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ ส่ ว นราชการต่ า งๆ ทราบแล้ ว โดยอนุ โ ลมให้ ใ ช้ ต ามแบบหนั ง สื อ
ค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานฯจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ประสงค์จะเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ิใช่สาระสําคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านั้น
๖.๓ สํ า นัก งานปลัด กระทรวงแรงงานสงวนสิท ธิไ ม่พ ิจ ารณาราคาของผู ้ป ระสงค์จ ะ
เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ที ่เ ป็น สาระสํ า คัญ หรือ มีผ ลทํา ให้เ กิด ความได้เ ปรีย บเสีย เปรีย บแก่
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

-๖-

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีทปี่ รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสทิ ธิเสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถ
ส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงซื้อ สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงแรงงานอาจจะพิ จ ารณาจั ด ทํ า ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ แทนการทํ า สั ญ ญาตามแบบสั ญ ญา
ดังระบุ ในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสํานักงานที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับสํานักงานเจ้าของ
งบประมาณแต่ละสํานักงานโดยตรงกับสํานักงานภายใน......-........ วันนับถัดแต่วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลั กประกั นสั ญญาเป็ นจํ านวนเงิ นเท่ ากั บร้ อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ ประกวดราคาซื้ อด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

-๗-

(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือ ก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน ข้อ
๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของ
สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระยะเวลาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ ซื้ อ ลงนามตรวจรั บ งาน
งวดสุดท้าย โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี ๒๕๕๓ (งบจูงใจ)
๑๐.๒ เมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย
และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อ ด้ว ยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู้ข ายจะต้อ งสั่ง
หรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

-๘-

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตอ่
สํานักงาน แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคา
แล้วต้องเข้าร่วม เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๓) (๔) และ (๕)
มิฉะนั้นสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมี
พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๕ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

