
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  34 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครภุัณฑสํานักงาน  
ตามประกาศสํานักงานสถติิแหงชาต ิ

ลงวันที่  31  สิงหาคม 2553 
____________________ 

 

 ดวย    สํานักงานสถิติแหงชาติ    ซึ่งตอไปนี้เรียกวา   "สํานักงาน"  มีความประสงคจะสอบราคาซือ้ 

ครุภัณฑสํานักงานเครื่องถายเอกสาร  จํานวน  2  รายการ  ไดแก 

 1.   เครื่องถายเอกสารระบบดจิิตอล ความเร็ว 30 แผนตอนาที   จํานวน  4  เครื่อง 

                    (ทดแทนของเดิม 2 เครื่อง)    

2.    เครื่องถายเอกสารระบบดจิิตอล ความเร็ว 60 แผนตอนาที  จํานวน  1  เครื่อง 

ซึ่งพัสดุที่จะซือ้นี้ตองเปนของแท  ของใหม  ไมเคยใชงานมากอน  ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที 

และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

 
ขอ 1 เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2 แบบใบเสนอราคา 

1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญาซื้อ 

1.5 บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 

 
ขอ  2 คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียน            ตามประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยประเภทหางหุนสวนสามัญ   หรือหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัดหรือบริษัท

มหาชนจาํกัด      จดทะเบียนมีวัตถุประสงคในการขาย  ใหเชา  เปนผูผลิต หรือเปน

ตัวแทนจําหนายพัสดุที่สอบราคานี้   โดยแสดงสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท กรมพฒันาธุรกิจการคา   กระทรวงพาณิชยที่

ออกใหหรือรับรองใหไมเกิน  6  เดือน นับถึงวนัยื่นซองเสนอราคา 

2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชือ่ไวในบัญชรีายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ  

         ไดแจงเวียนชื่อแลว     หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น 

         เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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2.3    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั    ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 

        ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

   2.4    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่    ที่เขาเสนอ 

         ราคาใหแกสํานักงานสถิติแหงชาติ  ณ   วันประกาศเผยแพรการสอบราคา  หรือไม 

         เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

.     2.5    ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต    หรือเปนผูแทนจําหนายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้ง 

         จากบริษทั หรือโรงงานผูผลิตโดยตรง (Authorized Distributor)  โดยแสดงหนังสือ 

         ยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายในประเทศจากบริษัท หรือโรงงานผูผลิตมา 

         แสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

2.6   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์    หรอืความคุมกันซึง่อาจปฏิเสธไมยอมขึ้น 

 ศาลไทย       เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกัน 

 เชนวานั้น 

 
ขอ  3 หลักฐานการเสนอราคา 

                 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกบัซองสอบราคา       โดยแยกไว

นอกซองเสนอราคาเปน  2  สวน  คือ 
 3.1 สวนที่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
 (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

   (ก)  หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

          จดทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธรุกิจการคา  กระทรวงพาณิชย    ที ่

          ออกใหหรือรับรองไวไมเกิน  6  เดือน  นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา     และ 

          บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ   ผูมีอํานาจควบคมุ      พรอมรับรองสําเนา 

          ถูกตองในเอกสารทุกแผน 

       (ข)  บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด    ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด 

                                                              ทะเบียนนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยที่ออกให 

   หรอืรับรองไวไมเกิน  6  เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา      และหนังสือ 

   บริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุมและบัญช ี

   ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

          (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนา 

 สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและใน 

 กรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดาที่มิใชสัญชาตไิทย ก็ใหยื่นสําเนา 

 หนังสือเดินทาง      หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบ ุ

 ไวใน (1) 

                                                 (3) สําเนาใบทะเบยีนการคา หรือสําเนาใบทะเบยีนพาณิชย     สําเนาใบทะเบยีน 

  ภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี   พรอมรับรองสําเนาถูกตองในเอกสารทุกแผน 

          \(4)... 
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  (4)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1  ทั้งหมด    ที่ไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคาตามแบบใน 

        ขอ 1.6(1) 
 
 3.2 สวนที่ 2  ประกอบดวยเอกสารตอไปนี ้

(1) แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ  4.4   

     ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด        และสําเนาที่ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนา 

     ถูกตองอีก  4  ชุด  

(2) เอกสารแสดงคุณสมบัติ ตามขอ 2.4  ที่เปนตนฉบับ  1  ชุด        และสําเนาที่ 

    ประทับตราพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองอีก  4  ชุด 

(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย    ในกรณีที่ผูเสนอราคา 

 มอบอํานาจใหผูอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน   หรือดําเนินการใด  ๆ  เกีย่ว 

 กับการเสนอราคาแทน    พรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูมอบและผูรับมอบ 

 อํานาจ    ที่ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง  (ถาม)ี  

(4) บัญชีเอกสารสวนที่  2  ทั้งหมด   ที่ไดยื่นพรอมกับซองเสนอราคาตามแบบใน  

      ขอ 1.6(2) 

 ผูเสนอราคาจะตองรับรองวา  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา 

ดังกลาวขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 
 ขอ  4 การย่ืนซองเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาโดยใชใบเสนอราคาของสํานักงาน      และจะเสนอ

ราคาทั้ง 2 รายการ หรือจะเสนอราคาเฉพาะรายการใดรายการหนึ่งก็ได    แตตอง

เสนอราคาเต็มจํานวนในแตละรายการ       ตามที่กําหนดในเอกสารสอบราคาโดย

ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ิน     และตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อ

ของผูเสนอราคาใหชัดเจน        จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัว 

อักษร โดยไมมกีารขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แกไข เปล่ียนแปลง  

จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทบัตรา  (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอเพียงราคาเดียว    โดยเสนอ

ราคาตอหนวยและหรือตอรายการ   และราคารวมตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบ

เสนอใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ   โดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  ๆ คาขนสง คาจดทะเบียน และ

คาใชจายอื่น  ๆ  ทั้งปวง  จนกระทั่งสงมอบพัสดุใหแกสํานักงาน  

   ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วนั     นบัแตวันเปด 

  ซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบ ราคาที่ 

  ตนไดเสนอ ไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

                    \4.3… 
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4.3 ผูเสนอราคาจะตองสงมอบพัสดุที่เสนอแตละรายการ  ณ  สํานักงานสถิติแหงชาติ 

ตามที่กําหนดในเอกสารแนบทายการสอบราคา 

4.4 ผูเสนอราคาตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 ของพัสดุที่เสนอราคา  ซึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราในแคตตาล็อกและเอกสาร 

 ทุกหนาไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา           หลักฐานดังกลาว 

 สํานักงานจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

  สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพจิารณา     หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรอง 

 สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล      หากคณะกรรมการเปด 

 ซองสอบราคาประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับ 

 มาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบ   ภายใน  3  วัน  นับถัดจากวันที่ 

 ไดรับแจงคณะกรรมการดวยวาจาหรือลายลกัษณอักษร 

  แคตตาล็อกที่เปนตนฉบับ  1  ชุด   และสําเนาอีก  4 ชุด    ตองระบุหัวขอและ 

 ขีดเสนใตขอความในแคตตาล็อก    ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนด 

 ในเอกสารแนบทายการสอบราคาของสํานักงานใหชัดเจน 

4.5 กรณีที่คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือสํานักงานประสงคจะดูตัวอยางพัสดุที่

เสนอราคา     ผูเสนอราคาตองสงตัวอยางพัสดุที่เสนอเพื่อใชในการตรวจทดลอง

หรือประกอบการพิจารณา  และหรือประกอบสัญญา  ภายใน 2  วัน  นับถัดจาก

วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการฯ  ดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร 

  ทั้งนี้สํานักงานจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกตัวอยาง 

 ดังกลาว  ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลวสํานักงานจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

4.6 กอนยื่นซองเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ  ใบเสนอราคา ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมด

เสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

  เมื่อยื่นซองสอบราคาแลวคณะกรรมการฯ       จะถือวาผูเสนอราคาเขาใจราย 

 ละเอียดและเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในเอกสารสอบราคาแลวทั้งส้ิน   ผูเสนอราคา 

 จะขอแกไข  เปล่ียนแปลง   เพิ่มเติม   หรือทําประการใดเกี่ยวกับเอกสาร        หรือ 

 ตัวอยางที่ยื่นสอบราคาแลวมิได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการฯ   

 ทั้งนี้ ตองไมเปนผลใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

4.7    ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย      จาหนาซองถึง 

    ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาโดยระบุที่หนาซองวา  “ ใบเสนอราคาการ 

    สอบราคาซือ้ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน  2  รายการ          ตามเอกสารสอบราคา 

    เลขที่ 34“  และยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา ณ กลุมพัสดุ สํานักบริหารกลาง     

    ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  อาคาร B ชั้น 1 (ทิศเหนือ)         ตั้งแต    

    วันที่  3  กันยายน  2553   ถึงวันที่  13  กนัยายน  2553  ในเวลาราชการ       โดย 

    ตองสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมบัญชรีายการเอกสาร สวนที่ 1 และสวนที่ 2     

   เสนอไปพรอมกับซองใบเสนอราคาดวย 

              \เมื่อพน.. 



             -5- 

. 

                       เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว    สํานักงานจะไมรับซองสอบราคา 

                                                 โดยเด็ดขาด    คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

                                                 ของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคา    ทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ 

                                                 ราคารายอืน่ตามขอ 1.5 (1)  ณ   วันประกาศเผยแพรการสอบราคาหรือไม     และ 

                                                 ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองเสนอราคา 

                         หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน     หรือในขณะที่ทําการ 

    เปดซองใบเสนอราคาวา  มผูีเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

    ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.5(2)   และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําการ 

    อันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 

    ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคา 

    ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก   และสํานักงานจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว 

    เปนผูทิ้งงาน   เวนแตคณะกรรมการฯ   จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ 

    ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิม 

    ใหมีการกระทําดังกลาว 

  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา       เพราะเหตุเปนผู 

   เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ณ  วันประกาศเผยแพร 

   การสอบราคา       หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน 

   ราคาอยางเปนธรรมอาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน  3  วัน นับ 

       แตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา       การวินิจฉัยอุทธรณของ 

   ปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด   คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอ 

   ราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน      ณ    กลุมพัสดุ 

     สํานักบริหารกลาง ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคาร B ชั้น 1 (ทิศ 

   เหนือ) ในวันที่  15  กันยายน 2553  ตั้งแตเวลา  10.00 น.  เปนตนไป 

                                             การยื่นอุทธรณตาม วรรค 4   ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด 

  ซองใบเสนอราคา            เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลา 

  ดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง          และในกรณีที่ปลัดกระทรวง 

  พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ      และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง 

  ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัด  

       กระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
          ขอ 5 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้      สํานักงานจะพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายที่เสนอ 

ราคาถูกตองตรงตามรายละเอียดและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในประกาศสอบ 

 ราคาโดยจะตัดสินผูที่เสนอราคารวมแตละรายการ ต่ําสุด 

 

                 \5.2… 
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5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม  ขอ  2      หรือยื่นหลักฐานการ 

  เสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตาม ขอ 3     หรือยื่นซองสอบราคาไมถกูตอง 

  ตามขอ  4  แลว        คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของ 

  ผูเสนอราคานั้นเวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไป 

  จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ    ทั้งนี้  เฉพาะในกรณี 

  ที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น 

5.3    สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี 
          ดังตอไปน้ี                                                 

(1)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา    หรือใน 

       หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของสํานักงาน 

(2)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ 

         ทั้งหมดในใบเสนอราคา 

  (3)     เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาที่ 

          เปนสาระสําคัญ      หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ 

          ราคารายอื่น 

(4)     ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม  แกไข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได 

    ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

(5)    แกไขเปล่ียนแปลงขอความในใบเสนอราคา  โดยไมไดรับความยินยอมจาก 

         สํานักงาน 

5.4    ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

 หรือสํานักงานมีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ ฐานะ  หรือขอเท็จจริง 

 อื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได        สํานักงานมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาหรือไมทํา 

 สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 5.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ 

  เสนอทั้งหมดก็ได    และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะราย 

  การหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได 

  สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการ 

  ตัดสินของสํานักงานเปนเด็ดขาด     ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  มิได  

  รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา     และลงโทษผูเสนอราคาเปน 

  ผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ 

  ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต         เชน    การเสนอราคาอันเปนเท็จ    

  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน 

 

               \ในกรณี... 
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              ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินการ 

 ตามสัญญาได  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือสํานักงานจะใหผูเสนอราคา 

 นั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม 

 ประกาศสอบราคาใหเสร็จสมบูรณ  หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงไดสํานักงานมีสิทธิ 

 ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

5.6    ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา   ผูเสนอราคาที่ 

 มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.7    เปนผูเสนอราคา 

 ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น    ณ   วันประกาศเผยแพรการสอบ 

 ราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 

 เปนธรรม  ตามขอ 1.5    สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิได 

 รับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตาม ขอ 4.7      และสํานักงานจะ 

 พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

        ในกรณีนี้  หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ 

 ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวง 

 มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 
 ขอ  6 การทําสัญญาซื้อขาย 
   6.1   ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวนภายใน 5วันทําการ

ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม

แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 
   6.2  ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบส่ิงของไดครบถวน   ภายใน  5  วันทําการ 

ของทางราชการ   หรือสํานักงานเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ  ตามขอ  6.1       ผูชนะการสอบราคาจะตองทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุใน ขอ 1.3 กับสํานักงาน  ภายใน  7 วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงดวยวาจาหรือลาย

ลักษณอักษร และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเทากับรอยละ 5(5%)  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดให

สํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

                                                  (1)   เงินสด 

 (2)   เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน 

                 หนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของทางราชการ 

(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันใน
ขอ 1.4 

(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท 

เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน 

       เพื่อการพาณิชย   และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง 

                ประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง  ๆ  ทราบแลว   โดยอนุโลม 

                ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน  ขอ 1.4 

                 \(5)... 
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 (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย                                

                                                  หลักประกนันี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน   นับถัดจากวันที่ผูชนะการ

สอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 ขอ  7 คาซื้อขายและการจายเงิน 
                สํานักงานจะชําระเงินคาซื้อพัสดุที่สอบราคาซื้อ   เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทํา

การตรวจรับถูกตองตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ  และผูชนะการสอบราคาไดทําการสงมอบพัสดุ

ดังกลาว    ณ   สํานักงานสถิติแหงชาติครบถวนถูกตองตามสัญญา 

          ขอ  8 อัตราคาปรบั 
                คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10   จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.20 (ศูนยจุดสอง

ศูนย) ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ    นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําส่ิงของ

มาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน 

 ขอ  9 การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                 ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขาย ตาม

แบบดัง ระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี    จะตองรับประกนัความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกดิขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับถูกตอง โดยผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย) ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

ถาผูชนะการสอบราคา (ผูขาย)   ไมสามารถปฏิบัติตามไดสํานักงานมีสิทธิจางบุคคลภายนอกทําการซอมแซมแกไข 

โดยผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) ตองรับผิดชอบคาใชจายตาง ๆ แทนสํานักงานทั้งส้ิน 

  ขอ 10 ปญหาขอขัดแยงและการตคีวาม 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองตคีวามขอใดหรือมีขอความใดที่ขัดแยงในประกาศสอบราคา 

หรือในเอกสารสอบราคาหรือในเอกสารอื่นใด ๆ ก็ตาม      ซึ่งจําเปนตองวินิจฉัยตัดสินเพื่อใหการสอบราคาครั้งนี้ 

เปนไปดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของสํานักงาน  สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปนผูตีความ และวินิจฉัย

ขอขัดแยงดังกลาวและใหถือเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะโตแยงหรือคัดคานมิได 

 ขอ 11 ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
11.1 เงินคาครุภัณฑสําหรับการจัดซื้อคร้ังนี้     ใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบ 

ประมาณ พ.ศ.2553 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ   สํานักงานไดรับ 

อนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น 

11.2    เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อส่ิงของ 

    ตามที่สอบราคาซื้อแลว      ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจาก 

             ตางประเทศ   และของนั้นจะตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน 

  อยูและสามารถใหบริการรับขนได        ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

    ประกาศกําหนด      ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏบิัตติามกฎหมายวาดวย 

             การสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 

                    \(1)… 
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(1)   แจงการสั่ง หรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาว       เขามาจากตางประเทศตอ 

  กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี  ภายใน  7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขาย 

                                                              ส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

                                                              คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

    (2)    จัดการใหส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย   หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน 

       เดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย            เวนแตจะไดรับ 

       อนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี    ใหบรรทุกส่ิงของนั้น 

                                                             โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรอื 

                                                             อื่น      หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให 

                                                             บรรทุกโดยเรืออื่น 

     (3)   ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)   ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวา 

       ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา 

  เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ขอ 6  สํานักงานอาจพิจารณาใหชดใชความ 

  เสียหายอื่น(ถามี)รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.4 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข    หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให 

 เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

  ขอ 12  ขอกําหนดและรายละเอียดที่ระบุไวในประกาศสอบราคาครั้งนี ้     จะถือเปนสวน

หนึ่งของสัญญาดวย 

 

 

 

                                              สํานักงานสถิติแหงชาติ 

                                                                31  สิงหาคม 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทายการสอบราคา 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑสาํนักงาน 
ลงวันที่   31    สิงหาคม  2553 

_____________________ 

    
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑสํานักงาน เครื่องถายเอกสาร จํานวน  2  รายการ   มีดังตอไปนี้ 
 

1. เครื่องถายเอกสารระบบดจิิตอล ความเร็ว 30 แผน/นาท ี  จํานวน  4  เครื่อง 
(ทดแทนของเดิม 2 เครื่อง) 

ตองมีคุณลักษณะเทียบเทาหรือสูงกวาขอกําหนดดังตอไปน้ี 

                     1.1   สามารถถายเอกสาร ระบบดิจิตอล ความเร็วไมต่ํากวา 30 แผน/นาที (ขนาด A4) 

        1.2   เปนเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอลแบบคอนโซล  ใชระบบผงหมึกเลเซอร 

    ความละเอียดในการทําสําเนาไมนอยกวา 1,200 x 600 จดุตอตารางนิ้ว 

        1.3   สามารถถายได  2 หนา  ในแผนเดียวกัน 

        1.4   มชีดุปอนตนฉบับกลับหนาหลังอัตโนมัติ สามารถปอนตอเนื่องไดไมนอยกวา  100  แผน 

        1.5   สามารถจัดเรียงสําเนาเปนชุดได 

        1.6   สามารถถายเอกสารจากตนฉบับไดทุกประเภท  สําเนาที่ไดมีความคมชัด  ตนฉบับอยูกับที ่

                ไมเคลื่อนยาย 

        1.7   สามารถถายเอกสารจากตนฉบับทุกประเภทที่เปนสีไดทุกสี 

        1.8   มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 2 ถาด  สามารถบรรจุกระดาษรวมกันไมนอยกวา  1,000 แผน  

                และมีชองปอนกระดาษดวยมือบรรจุไดไมนอยกวา 150 แผน 

        1.9   สามารถปรับระดบัความเขมจางของภาพไดโดยอัตโนมัต ิ

        1.10  มีระบบซูม ในการถายยอ – ขยายอัตโนมตัิ  ไดตั้งแต 25% - 400% 

        1.11  สามารถยอ – ขยายได  โดยเพิ่มหรือลด คร้ังละ 1 %  ดวยระบบ ZOOM 

        1.12  สามารถถายเอกสารไดตั้งแตขนาด A5 -  A3 

        1.13  สามารถตั้งจํานวนสําเนาที่ตองการถายตอเนื่องไดโดยอัตโนมัติ 1 – 9,999 สําเนา 

        1.14  มีหนวยความจาํในการถายเอกสาร (Ram) ไมนอยกวา 2 GB หรือดีกวา 

        1.15  สามารถถายเอกสารลงบนแผนใส (Transparency)  กระดาษสีได 

        1.16  มีระบบแทรกงานเรงดวน (Jop Interrupt)  ที่สามารถแทรกงานเรงดวนไดหลายงานในครั้งเดียว 

        1.17  สามารถตอเขาระบบเครือขายเพือ่พิมพเอกสาร และสแกนเอกสารสีได 

        1.18  มีสัญญาณแจงเมือ่กระดาษหมด กระดาษติด และผงหมึกหมด โดยเครื่องจะหยุดทํางานเอง 

                 โดยอัตโนมัต ิ

        1.19 มีตูรองเครื่องพรอมลอเล่ือนสําหรับเก็บกระดาษ อุปกรณ และหนังสือคูมือการใชงาน รวมท้ังผา 

         คลุมเครื่อง  และมีกุญแจสําหรับปด – เปดเครื่อง หรือใช password ในการล็อคเครื่อง 

 1.20  มีระบบประหยัดไฟ เมือ่เครื่องไมไดใชงานนาน ๆ 

 1.21  ใชไฟ 220 โวลท 50 - 60 เฮริตซ 

 1.22  เปนเครื่องใหมลาสุดไมเคยใชงานมากอน และมจีําหนายอยูในทองตลาด 

              \1.23… 
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          1.23  เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001    และ 

                              มาตรฐานความปลอดภยัและสิ่งแวดลอม ISO 14001 โดยแนบหลักฐานมาแสดง 

        1.24  กําหนดสงมอบภายใน  45 วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

เง่ือนไขทั่วไป 
1. ผูเสนอราคาตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของเครื่องถายเอกสารที่เสนอราคา พรอมให 

บริการดูแลบํารุงรักษาซอมแซมแกไข   รวมท้ังเปล่ียนอะไหลโดยไมคิดมูลคาเปนเวลาไมนอยกวา  1  ป    หลังผาน

การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ    และเมื่อส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญาซือ้ขายแลว  

การซอมแซมบาํรุงรักษาเปลี่ยนอะไหลหรือเขาตรวจเช็คเครื่องแตละครั้ง          ผูชนะการสอบราคาตองไมคิดคาแรง

คาบริการใด ๆ  ทั้งสิ้น (No Service Charge)    คิดเฉพาะคาอะไหลที่เปล่ียนจริง และวัสดุส้ินเปลือง      โดยผูเสนอ

ราคาตองแสดงหนังสือยืนยันในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 

2. ในระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรอง     ผูชนะการสอบราคาตองจัดสงชางผูชํานาญ 

เขาดูแลบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารที่เสนอขาย อยางนอย  3  เดือน/คร้ัง 

3. ผูชนะการสอบราคาตองจัดอบรมวิธีการใช  รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารให 

กับเจาหนาที่ของสํานักงานฯ จนสามารถใชงานไดดี 

4. ตองมีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อยางละ 1  เลม (มาพรอมเครื่อง) 

5. ตองมีผงหมึกเครื่องละ  2  ชุด (มาพรอมเครื่อง 1  ชุด และสาํรอง 1 ชุด)   

6.    ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต   หรือเปนผูแทนจําหนายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท   

หรือโรงงานผูผลิตโดยตรง  (Authorized Distributor)   โดยแสดงหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายใน

ประเทศจากบรษิัท  หรือโรงงานผูผลิต มาแสดงพรอมกับซองเสนอราคา 

7. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารจากโรงงาน หรือบริษัทผูผลิต  หรือผูแทนจําหนายในประเทศไทย 

ยืนยันวาเครื่องถายเอกสารที่เสนอตองมีอะไหลในการซอมแซมบํารุงรักษาฯ  ไมนอยกวา  5  ป  หลังผานการตรวจ

รับของคณะกรรมการตรวจรับมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

8. ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานการบริการหลังการขาย ISO 9001 : 2000 และ ISO 14001  

เพื่อใหบริการดแูลรับผิดชอบการใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสารที่เสนอ   มาแสดงในวัน

ยื่นซองเสนอราคา 

9. กรณีตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทน   (ผูที่แตงตั้งตัวแทนตองมีคุณสมบัติตาม 

ขอ  8 ) เพื่อรับผิดชอบการบริการหลังการขาย ตลอดจนใหการสนับสนุนดานเทคนิคแกตัวแทนจําหนาย โดยแสดง

หนังสือยืนยันเปนลายลักษณอักษรยื่นมาพรอมซองเสนอราคา 

 
2. เครื่องถายเอกสารระบบดจิิตอล ความเร็ว 60 แผนตอนาที  จาํนวน  1  เครื่อง 

        ตองมีคุณลักษณะเทียบเทาหรือสูงกวาขอกําหนดดังตอไปน้ี 

2.1  สามารถถายเอกสาร ระบบดจิิตอล ความเร็วไมต่ํากวา 60 แผน/นาที (ขนาด A4) 

2.2  เปนเครื่องถายเอกสารระบบดจิิตอลแบบคอนโซล ทําภาพดวยระบบเลเซอร 

2.3  ความละเอียดในการถายสําเนาไมนอยกวา 600 x 600 จุดตอตารางนิ้ว 

2.4  สามารถถายได 2 หนา ในแผนเดียวกัน 

\2.5… 
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2.5  มชีุดปอนตนฉบับกลับหนาหลังอัตโนมัติ สามารถปอนตอเนื่องไดไมนอยกวา 50 แผน 

2.6  สามารถจัดเรียงสําเนาเปนชุดได 
2.7  สามารถถายเอกสารจากตนฉบับไดทุกประเภท สําเนาที่ไดมีความคมชัด    ตนฉบับอยูกบัที่    

 ไมเคลื่อนยาย 

2.8   สามารถถายเอกสารจากตนฉบับทุกประเภทที่เปนสีไดทุกสี 

2.9   มีถาดใสกระดาษไมนอยกวา 4 ถาด พรอมชองปอนกระดาษดวยมือ สามารถบรรจุกระดาษได  

        100 แผน  และบรรจุกระดาษรวมกันไมนอยกวา 4,400 แผน 

2.10  สามารถปรับระดับความเขมจางของภาพไดโดยอัตโนมัติ 

2.11  มีระบบซมู ในการถายยอ-ขยายอัตโนมตัิ ไดตั้งแต 25%-400% หรือดีกวา 

2.12  สามารถยอ-ขยายได โดยเพิ่มหรือลด คร้ังละ 1% ดวยระบบ Zoom 

2.13  สามารถถายเอกสารไดตั้งแตขนาด B5-A3 

2.14  ใชเวลาในการอุนเครื่องไมเกิน 30 วินาที 

2.15  สามารถตั้งจํานวนสําเนาที่ตองการถายตอเนื่องไดโดยอตัโนมัติ 1-9,999 สําเนา 

2.16  สามารถจัดชุดเอกสารไดไมนอยกวา 9,999 ชุด 

2.17  สามารถถายเอกสารลงบนกระดาษธรรมดา แผนใส (Transparency) กระดาษสีได 

2.18  มีหนวยความจาํในการถายเอกสาร (Ram) ไมนอยกวา 768 MB และหนวยเก็บขอมูล        

         (Hard Disk) ไมนอยกวา 40 กิกะไบต (GB) 

2.19 มีจอภาพภายในตัวเครื่องเพื่องายตอการใชงานและสามารถแสดงตําแหนงของกระดาษติด      

  ผงหมึกหมด  กระดาษหมดได 

2.20 มีสัญญาณแจงเมื่อกระดาษหมด กระดาษตดิ และผงหมึกหมด โดยเครื่องจะหยุดทํางานเองโดย 

อตัโนมัต ิ

2.21 มีตูรองเครื่องพรอมลอเล่ือนสําหรับเก็บกระดาษ อุปกรณ และหนังสือคูมือการใชงาน และม ี

   กุญแจสําหรบัปด-เปดเครื่อง หรือใช password ในการลอ็คเครื่อง 

2.22  มีระบบประหยัดไฟเมื่อเครื่องไมไดใชงานนาน ๆ 

2.23  ใชไฟ 220 โวลท 50-60 เฮริตซ 

2.24  เปนเครื่องใหมลาสุดไมเคยใชงานมากอน และมจีําหนายอยูในทองตลาด 

2.25  เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 หรือ  

         ISO9002 

2.26  เครื่องถายเอกสารของผูเสนอราคา ตองไดรับมาตรฐานเครื่องหมายฉลากเขียวสิ่งแวดลอม   เชน  

ฉลากเขียว  หรือใบรับรอง หรอืสัญญาอนุญาตใหใชเครื่องหมายฉลากสิ่งแวดลอม     หรอืผลการ  

ทดสอบจากสถาบันทดสอบ   หรือหองปฏิบัตกิารที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน   มอก. /ISO/IEC    

17025 หรือหองปฏิบัติการของราชการ หรือสถาบันการศึกษาเพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตาม 

ขอกําหนดและเอกสารลงนามรับรองโดยกรรมการผูจัดการของบริษัทผูผลิตหรือผูมีอาํนาจลงนาม 

ของบริษัทผูผลิต    เพื่อแสดงวาผลิตภัณฑเปนไปตามเกณฑขอกําหนดสําหรับเครื่องถายเอกสาร 

เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2.27 กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                                           \เงื่อนไขทั่วไป... 
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เง่ือนไขทั่วไป 

1. ผูเสนอราคาตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของเครื่องถายเอกสารที่เสนอราคา พรอมให 

บริการดูแลบํารุงรักษาซอมแซมแกไข   รวมท้ังเปล่ียนอะไหลโดยไมคิดมูลคาเปนเวลาไมนอยกวา  1  ป    หลังผาน

การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับ    และเมื่อส้ินสุดการรับประกันความชํารุดบกพรองตามสัญญาซือ้ขายแลว  

การซอมแซมบาํรุงรักษาเปลี่ยนอะไหลหรือเขาตรวจเช็คเครื่องแตละครั้ง          ผูชนะการสอบราคาตองไมคิดคาแรง

คาบริการใด ๆ  ทั้งสิ้น (No Service Charge)    คิดเฉพาะคาอะไหลที่เปล่ียนจริง และวัสดุส้ินเปลือง      โดยผูเสนอ

ราคาตองแสดงหนังสือยืนยันในวันที่ยื่นซองเสนอราคา 

2. ในระหวางการรับประกันความชํารุดบกพรอง  ผูชนะการสอบราคาตองจดัสงชางผูชํานาญ 

เขาดูแลบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสารที่เสนอขาย อยางนอย 3 เดือน/คร้ัง 

3. ผูชนะการสอบราคาตองจัดอบรมวิธีการใช รวมทั้งการดูแลบํารุงรักษาเครื่องถายเอกสาร 

ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานฯ จนสามารถใชงานไดดี 

4. ตองมีคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 เลม (มาพรอมเครื่อง) 

5. ตองมีผงหมึกเครื่องละ  2  ชุด (มาพรอมเครื่อง 1  ชุด และสาํรอง 1 ชุด)   

6. ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิต หรือเปนผูแทนจําหนายในประเทศที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัท 

หรือโรงงานผูผลิตโดยตรง (Authorized Distributor) โดยแสดงหนังสือยืนยันการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายใน

ประเทศจากบรษิัท หรือโรงงานผูผลิต มาแสดงพรอมกับซองเสนอราคา 

7. ผูเสนอราคาตองมีเอกสารจากโรงงานหรือบริษัทผูผลิต ยืนยันวาเครื่องถายเอกสาที่เสนอตอง 

มีอะไหลในการซอมแซมบํารุงรักษา ไมนอยกวา 5 ป หลังผานการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับมาแสดงในวัน

ยื่นซองเสนอราคา 

8. ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานการบริการหลังการขาย ISO 9001:9002 หรือ ISO : 14001 

เพื่อใหบริการดแูลรับผิดชอบการใหบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขเครื่องถายเอกสารที่เสนอ 

9. กรณีตัวแทนจําหนายตองมีหนังสือแตงตั้งตัวแทน   (ผูที่แตงตั้งตัวแทนตองมคีุณสมบัติตาม 

ขอ  8 ) เพื่อรับผิดชอบการบริการหลังการขาย ตลอดจนใหการสนับสนุนดานเทคนิคแกตัวแทนจําหนาย โดยแสดง

หนังสือยืนยันเปนลายลักษณอักษรยื่นมาพรอมซองเสนอราคา 

 

 

                                                ------------------------------------------ 


