'lh::n1f1gh,rn~1'U'lItifln'i::VI'i'l~VI;~a1n'iG'i'i1l'll1;;LLil::~~LL'lflailli
L~il~'lI7::n'lfl71f11.filLfI~il~'lI;'Uil1n1f1LL'U'ULLamh'U'IIiiflLL'tI'l'U
(ii1::'U'Uvlilml1n1f1)

Iba1mh::n'lfl'i1f11iiLanVl7iliimf

(e-blddlng)

----------

""'..,

0

.;

'UYI~~1\Jl\J '" \I'\~m
.•••.••••

.,.

.I

'UYI~~1\J1\J" Lm!N

••

<n •

~~ •
UVI~~11Jl1J~ LI'\~a~
<C
.

~~ •

UVI~ ~11Jl1J"

••
Lmtl~
<f.

••
UYlU'ii11Jl\J<n LI'\~tl~
~~

•

~~ •

.,J

'UYI~~11Jl1J'" \I'\~m

".
0"1.

~Y! •

.•

..•..... ..

4

U ~ 'iJ11Jl1J
<CLma~

~.
'UVI~'iJ11J11J
'" Lmm
••••••

••

cl

"'.

'UVI~~11Jl1J(j) LI'\~tl~

"''''. viaVla~IJ.f1~ltJmrU~lJil1J11J
'ii11Jl\J""",,,,,,: 1lJ\1\~
4

II

\'

••

4

",,,,- \1'\1tl~\JlJ'U1
~1'Ul\J <fitJ Lm'eN

•

-i!J-

~i1~'VI5b?l'U<l~lf11'i1::Il1<l~i1i'j(\''''1lJu1i
.r~1lI<l1
tlll
@l.

i!J.

b1'1'\J~i1<l1'iiV'l~1E1~i.1~.yjtlm11"~1f11~<l.r~fI<il1

111'\J,J'I!'ii~lE1~<l~i ~~1'\J~<l~'VI1~~
1~ fI1~bbll~1~ u,,j'~b'i E1'\J~<l
U,iI'1

'W b1'1'\J~.yj
~ m::~ ~<l

sn. 'W b1'1'U~i1
e.J<ltI~::
LtJ~U'i1lJn'Unu~ bi.1'\Jmlf11~ltJ~'U~b;h~'\J'li'<lbi.1'U<l~lf111
~ U,tiilU rmu
tI.r" m~'VI~1~'VI'i'V'lEIl
mli~~lJ'!ll~ U,<I~~~bb
,,,iI'<llJ 1\.11'UtI~ ~fI1l'1t1~~n1"~1 fI1'V11~~b~fI'VI~<lUmi' '11~ <l1~b1'1'1.1
e:rm~'Vhfl1~iJ'UbU'UflWU"'U11~fI1~u,'ti~i'U~1f11mh~b1'1'\Jli~~lJl'UfI1~tI~~n1"~1f111ib~fI'VI~<lum\flf~1l

•

<>::. 1~b1'1'U~~'i'umfl~'VI~'I1~<lfl11lJ~lJn'U~~m'i1t1jj b?lli'WEI<llJ;1'\Jl'llI11
'VIEIb1'\JU,IlI'lJiU1I1'U<l~~~'U

-ifmi.1'U<ll~i1!ht~1
~?lII~~'VI~U,II~fl11lJlilJn'Ub';'1.11111'1.1

•

If.

~bi.1'\J<l~lt'11
ill<l~'W. u '\J~~
11
ntI~ ~ J.ij 'U~VI5~'U'?I'\J<l~lf111'\J?lm'\J~~ ~ llJ. -if1"''U<l~1t'llb1.<1~~llJ
'U
'U
'U

vhii'flI'I!lillllJVi fI1V'1.rh'l1'U"

1

b. UflfIlI'I1~<lU~Uflflll~'i1::'
'ill. U'UPiii'fllfl
11il1,Nhi<ltJ'U 'U"1'Ul!'
uum~'bi.1~~,Jf)I'ii~lE1'lU~l
~
,
'U
"\::1"\::1
J.C
'U
"ld

V,)ltJ

'I1~mbi.1ill~U(!!'ii~ltJ'lmlE1~ltJ1~QFlI'lMfI~U"bului.11~::~lAty
rrJ. Uflflll'l11
<lU~UflfllI.yj'i1~
bifl btJuPiii'ruf)'1nU'l1thV~l'\J~<l~
•
,
'U
","~

~l!uulib~FlVl~<lum\

(e-Governrnent

Procurement:

'lli
~~~lb UUfll~~t11~mlill ,j'1~1li'1tJ
•••

e-GP) 1l1<l'II~VI::biiElulu~~uulib~flVl~eUFl~~e-l

n ~j.J1r'II'iiFl1I1'.yjb~u 1'!J#i~utlifm;i 1I~t11~<l
~ill,j'1-l111f1'lJ!
~. fh:,flIWlll1<l~'lU';
lmlu~h'U Ufll'iiliUlf11~
b1U u1lIrns 'lU'; 1mlu
'\I
"\::I
"\::I
eJ

uIlI<1::f1~'~-liilJllPi11~ bnu
'\I

i.11lJ'I1~'UU1V1~ii'tytylm'i1';lE1d'J'\Jb~'Ui.1t11ntlli'

'Wqml1f1U

fhm.lt11~'U'iim?l'\J<lu,<I::l1.Jba'U<ljlf11'V11~~::uu~~e~~,j'1~mfl'lJiIli'1E11iLi'lFlVJ~<lum\
l'U1u~\g)
•
1Dot'.t'c;;'j'::Wll~L'lil1
oc;;.cno U. ••
,,~ Gllb.cno U.

~i.1'\J
1'i1~illIIIe'iJeJ'l1.JbelFlaljtl~::m~~
,jt11,j'1-lmfl'lJ!~1EJlibi'ln'VIj<lUna
t'Uj::'III1141t1~

lf11li bi'lfl'VI~eunm ~ E11'l11'U1
'\1<1~benal~~1'U'VI1~j::UU,j ill~<l

G)

&.

'Wqtll11f1U

1v.J ~ 1 ..
loJ.t'.t'c;; ~~lE1<1:;beEJill~'VIL1U '!Jill WWW.mnrego.th 'I1~<l
q

LVI~;(V'I"';
'IIlJ1EJLII'U
0 i!Ji!JrrJo:i- o:ilf<>!i!J , 0 i!J""'o:i

~

4

loJ.t'.t'C;;ii41t1il

liD"
••

'W1l'l!tI11f1U

www.gprocurement.go th 'II~<l?leUmlJVll~

- o:ibrrJi!J l'U1'\Jbb<l~b1mwtlfl1~

(Ul~ri~~1t11
'i'll/Jli'~i'lqtN1)
uA'0Ifl1:rn1"l.mi'~1I1f11a''j'mJ1fl''It::~1I1.MlI

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ 0201.8/ 01 /2558
การซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
ตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
----------------------------------------สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ “สำนักงำน”
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
1. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
13,000 บีทียู จำนวน 9 เครื่อง
2. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
15,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
3. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
18,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
4. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
24,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง
5. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง
6. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
7. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
40,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง
8. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
44,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง
9. เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง
10 เครื่ อ งปรั บ อำกำศแบบแยกส่ ว นชนิ ด แขวน (มี ร ะบบฟอกอำกำศ) ขนำด
50,000 บีทียู จำนวน 12 เครื่อง
11. ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน จำนวน 1,294 เมตร
12. เครื่องปั้มน้ำ จำนวน 52 เครื่อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำ
๑.3 แบบสัญญำซื้อขำย

/1.5 แบบหนังสือ...

๒
๑.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.5 บทนิยำม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.6 แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
1.7 แบบแสดงตำแหน่งติดตัง้ เครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.5
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำม
ทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๘ คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
/(2) ในกรณี...

๓
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่ วน(ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ ๑.6 (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(2) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(3) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(4) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำน
แสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม
และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวม
ทั้ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ ำภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ มและภำษี อ ำกรอื่ น ๆ ค่ ำ ขนส่ ง ค่ ำ จดทะเบี ยน และค่ ำ ใช้ จ่ำ ยอื่ น ๆ ทั้ ง ปวง
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สำนักบริหำรกลำง
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 120 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำซื้อขำย
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือแบบรูป รำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะของ
เครื่ องปรั บอำกำศแบบแยกส่ว นชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ไปพร้อมใบเสนอรำคำเพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นสำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง
โดยผู้มีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์มี
ควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้เสนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน 3 วัน
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๔
๔.5 ก่อนกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของเสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ
1.5 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมตำมข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็กทรอนิกส์ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำเสนอรำยนั้นออก
จำกกำรเป็นผู้มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้น
แต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจ ฉัย ได้ว่ำผู้เสนอรำคำเสนอรำยนั้นเป็นผู้ ที่ให้ ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำเสนอที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำ
เสนอที่มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ ผู้ เ สนอรำคำรำยอื่น ณ วั นประกำศประกวดรำคำ ด้ว ยวิธีป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจ
อุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์และเห็นว่ำกำรยกเลิก
กำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๔.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(5) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
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๕
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรยื่นข้อเสนอและใบเสนอรำคำ โดยใช้
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4
(1) เป็นหลักประกันจำนวน.......137,470...........บำท (...หนึ่งแสนสำมหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบำทถ้วน.....)
หลักประกันกำรยื่นข้อเสนอตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน 15
วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้ องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก จะ
คืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้เกณฑ์ หลักเกณฑ์รำคำ (Price) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
6.2 หำกผู้ เสนอรำคำเสนอรำยใดมีคุ ณสมบัติ ไม่ถู กต้อ งตำมข้ อ 2 หรื อยื่น หลั กฐำนกำรยื่ น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำเสนอรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำน
เท่ำนั้น
6.3 ส ำนั กงำนสงวนสิ ทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำเสนอรำยนั้นในบัญชี ผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ) หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำเสนออย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดหรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำเสนอรำยอื่น
6.4 ในกำรพิ จ ำรณำผลกำรยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ ในกำรท ำสั ญ ญำ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ ห รือ ส ำนักงำนมีสิ ทธิให้ ผู้ เสนอรำคำเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรื อข้อเท็จ จริ งอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับผู้ เสนอรำคำเสนอได้ ส ำนักงำนมีสิ ทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้และอำจพิจำรณำเลือกซื้ อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็ น ส ำคัญ และให้ ถือว่ำกำรตัดสิ นของส ำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ เสนอรำคำเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอ
รำคำเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นเสนอ
รำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำ
ยื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
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6.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลักจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับ
กำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำเสนอรำยอื่น หรือเป็นผู้เสนอร ำคำ
เสนอที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.5 สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัด
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนิน กำรไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์ แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
7. การทาสัญญาซื้อขาย
7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน
5 วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วันที่ ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทน
กำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน
5 วันทำกำรของทำงรำชกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ 7.1 ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3 กับสำนักงำนภำยใน
5 วันทำกำร นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของ
รำคำสิ่งของที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วัน
ทำกำร
(3) หนังสื อค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
1.4 (2)
(4) หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
รำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่ กวพ. กำหนด
(5) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
(ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ 10 ให้คิดในอัตรำร้อยละ 0.20 ต่อวัน
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9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะกำรประกวดรำคำอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ซึ่ง ได้ท ำข้ อตกลงเป็ นหนัง สื อ หรือ ท ำสั ญญำซื้ อขำย
ตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี อะไหล่รับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และแผงคอยล์เย็นรับประกันไม่น้อยกว่ำ
1 ปี นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน 5 วัน นับ
ถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่ำพัสดุสำหรับ กำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี งบประมำณ พ.ศ.
2558
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับกำรโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558 จำกงบดำเนินงำนเป็นงบลงทุน แล้วเท่ำนั้น
10.2 เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำมที่ได้
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำย จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชย์นำวี ดังนี้
(1) แจ้ งกำรสั่ งหรือนำสิ่ งของที่ซื้อขำยดังกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ
เว้นแต่เป็นของทีร่ ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จำกต่ำงประเทศมำยั งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรพำณิชยนำวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม (1) หรื อ (2) ผู้ ข ำยจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
10.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
ค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำ
ให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
10.4 สำนักงำนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
15 พฤษภำคม พ.ศ. 2558

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)
1. ความเป็นมา
ด้วยสำนักบริหำรกลำง สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่
ในกำรดูแลบำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศของหน่วยงำนส่วนกลำง บริเวณ ชั้น A (ห้องพนักงำนขับรถยนต์) , ชั้น
4 , ชั้น 14 – 20 และชั้น 9 (อำคำรกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม) จำกกำรตรวจสอบเครื่องปรับอำกำศ
อำคำรสำนักงำนแบบแพ็คเก็ตคูล ปรำกฏว่ำเครื่องปรับอำกำศฯ ชั้น 14 PAC 3 PAC 4 , ชั้น 16 PAC 4 ,
ชั้น 17 PAC 1 PAC 2 และ PAC 3 , ชั้น 18 PAC 3 Pac 4 , ชั้น 19 PAC 1 Pac 2 PAC 3 PAC 4
คอมเพรสเซอร์ชำรุดไม่สำมำรถใช้งำนได้ เนื่องจำกมีอำยุกำรใช้งำนมำกกว่ำ 10 ปี หำกดำเนินกำรซ่อมเปลี่ยน
คอมเพรสเซอร์จะไม่คุ้มค่ำ หำกดำเนิน กำรจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่ วนชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อำกำศ) จะคุ้มค่ำกว่ำและเป็นกำรประหยัดพลังงำนมำกกว่ำ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหำเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอำกำศ) ให้หน่วยงำนใน
สังกัดสำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (ส่วนกลำง)
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.๑ ผู้เสนอรำคำข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
3.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
3.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.5
3.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้น
แต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
3.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำม
ทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
3.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ รำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
3.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
3.๘ คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

-24. คุณลักษณะเฉพาะ
1. ขนำดที่กำหนดเป็นขนำดที่ไม่ต่ำกว่ำที่ส่วนรำชกำรกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรสอบรำคำ
2. รำคำที่กำหนดเป็นรำคำที่รวมค่ำติดตั้ง
3. เครื่องปรับอำกำศที่มีควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น ขนำดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 2134-2545 และฉลำกประหยัดไฟเบอร์ 5
4. ต้องเป็นเครื่องปรับอำกำศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งควำมเย็น และหน่วยระบำย
ควำมร้อนจำกโรงงำนเดียวกัน
5. เครื่องปรับอำกำศที่มีระบบฟอกอำกำศ ที่สำมำรถดักจับอนุภำคฝุ่นละอองและสำมำรถถอดล้ำง
ทำควำมสะอำดได้
6. มีควำมหน่วงเวลำกำรทำงำนของคอมเพรสเซอร์
7. กำรจัดซือ้ เครื่องปรับอำกำศขนำดอื่นๆ ให้เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกรำคม
2533 แจ้งตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 4 ลงวันที่ 11 มกรำคม 2533 และ
ตำมมติคณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนำยน 2539
เกี่ยวกับกำรประหยัดพลังงำน โดยให้พิจำรณำด้ำนรำคำ โดยใช้หลักกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ
- ถ้ำจำนวน บีทียู เท่ำกัน ให้พิจำรณำเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่ำ
- ถ้ำจำนวน บีทียู ไม่เท่ำกัน ให้นำจำนวน บีทียูหำรด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์)
ผลที่ได้คือค่ำ EER ถ้ำค่ำของ EER สูง ถือว่ำเครื่องปรับอำกำศมีประสิทธิภำพสูงสำมำรถประหยัดพลังงำนได้
ดีกว่ำ
8. กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนประกอบด้วยอุปกรณ์ (ตำมบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ มีนำคม 2558) ดังนี้
8.1 สวิตซ์ 1 ตัว
8.2 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยำว 5 เมตร
8.3 สำยไฟยำวไม่เกิน 15 เมตร
9. กำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนโดยใช้อุปกรณ์ส่วนที่เกินจำกบัญชีรำคำมำตรฐำน
ครุภัณฑ์ สำนักงบประมำณ มีนำคม 2558 ดังนี้
รายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
สถานที่ติดตั้ง

พื้นที่
(ตรม.)

จานวนบีทียู

รายการส่วนขยายการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
จานวน ท่อทองแดง เครื่องปั้มน้าทิ้ง
(เครื่อง)
(เมตร)
(ตัว)

ชั้น 14
ห้องคณะทำงำนรองปลัด
กระทรวงฯ

153.9

ห้องผู้บริหำร (ห้องที่ 1)

27

50,000
48,000
24,000
24,000

1
1
1
1

14
15
13
6

1
1
1
1

-3รายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
สถานที่ติดตั้ง
ห้องคณะทำงำนผู้บริหำร
(ห้องที่ 1)
ห้องผูบ้ ริหำร (ห้องที่ 2)
ห้องคณะทำงำนผู้บริหำร
(ห้องที่ 2)
ห้องประชุมผู้บริหำร
ห้องทำงำนสำนักกำรบินฯ

พื้นที่ จานวนบีทียู จานวน
(ตรม.)
(เครือ่ ง)

รายการส่วนขยายการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ท่อทองแดง เครื่องปั้มน้าทิ้ง
(เมตร)
(ตัว)

15

13,000

1

6

1

27

24,000

1

5

1

15

13,000

1

6

1

18,000
15,000
50,000
15,000
18,000
18,000
13,000

1
1
4
1
1
1
1

8
7
50
10
9
7
6

1
1
4
1
1
1
1

30,000

1

22

1

40,000
30,000

1
1

23
12

1
1

1
2
1
1

100
120
80
23

1
2
1
1

42
267.5

ห้องประชุมสำนักกำรบินฯ
25.8
ห้องผู้อำนวยกำรสำนักฯ
23.65
ห้องประชุมสำนักผอ.สำนักฯ 10.32
ชั้น 16
ห้องประชุมรองปลัด
35.81
กระทรวงฯ
ห้องคณะทำงำนรองปลัด
87.8
กระทรวงฯ
ชั้น 17
ห้องรับรอง

12.38

ห้องประชุมใหญ่

148.5

ห้องผอ.กลุ่มกฏหมำย
ห้องทำงำนกลุ่มกฏหมำย
(ห้อง 1)
ห้องทำงำนกลุ่มกฎหมำย
(ห้อง 2)

13.68

13,000
50,000
18,000
13,000

45.26

36,000

1

7

1

10.56

13,000

1

15

1

-4รายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
สถานที่ติดตั้ง
ชั้น 17
ห้องทำงำนกลุ่มกฎหมำย
(ห้อง 3)

พื้นที่ จานวนบีทียู จานวน
(ตรม.)
(เครือ่ ง)
52.74

ชั้น 18
พืน้ ที่ปฏิบัติงำนเจ้ำหน้ำที่

249

ห้องรับแขก (รองปลัดฯ)
หน้ำห้องรองปลัดฯ

9
49

หน้ำห้องผู้ตรวจฯ
20
ชั้น 19
ห้องผู้บริหำรห้องที่ 1
21.84
ห้องผู้บริหำรห้องที่ 2
21.84
ห้องรับรองแขก
26
ห้องหัวหน้ำสำนักงำนรัฐมนตรี 29
ห้องทำงำนเจ้ำหน้ำที่

210

ห้องทำงำนผู้ช่วยรัฐมนตรี

54.12

ห้องคณะทำงำนผู้ช่วยรัฐมนตรี

49.2

รายการส่วนขยายการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ท่อทองแดง เครื่องปั้มน้าทิ้ง
(เมตร)
(ตัว)

30,000

1

20

1

13,000

1

30

1

50,000
40,000
44,000
15,000
13,000
24,000
15,000
15,000

2
1
1
1
1
1
1
1

90
18
70
14
20
16
12
14

2
1
1
1
1
1
1
1

18,000
18,000
18,000
24,000
50,000
18,000
44,000
24,000
15,000

1
1
1
1
3
1
1
1
1

70
85
88
18
72
15
12
12
14

1
1
1
1
3
1
1
1
1

-5รายการส่วนขยายการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
พื้นที่ จานวน จานวน ท่อทองแดง เครื่องปั้มน้าทิ้ง(ตัว)
(ตรม.) บีทียู (เครื่อง) (เมตร)

รายการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
สถานที่ติดตั้ง
ชั้น 19
ห้องประชุม
ห้องพัสดุ

50.84 40,000
65 40,000
13,000
รวม

1
1
1

7
15
18
1,294

1
1
1
52

5. ระยะเวลาดาเนินการ
30 วัน
6. ระยะเวลาส่งมอบของ
ส่งมอบภำยใน 60 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
7. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ได้มำจำกเงิ นงบประมำณประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2558
งบลงทุน และงบดำเนินงำน และจะลงนำมในสัญญำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณจำก
งบดำเนินงำนเป็นงบลงทุนแล้วเท่ำนั้น

แบบแสดงตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ชัน้ 14

18,000 BTU

50,000 BTU = 4 เครือ
่ ง

ห้องประชุม
สําน ักการบิน

15,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

18,000 BTU
ห้อง ผอ. สกบ

ห้องทํางานสําน ักการบินอนุร ักษ์ธรรมชาติ,
ขนาดห้อง 267.52 ตร.ม.

13,000 BTU
ห้องประชุม ผอ.
สําน ัก

13,000 BTU
หน ้าห ้อง

ห้องคณะทํางานรองปล ัดกระทรวง
ทร ัพยากรฯ
ประตูทางเข้า

ห้องผูบ
้ ริหาร 1

50,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

ลิฟท์
ห้องคร ัว

24,000 BTU

ลิฟท์

48,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

13,000 BTU

24,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

หน ้าห ้อง

24,000 BTU
ห้องผูบ
้ ริหาร 2

ห้องนํา้ ชาย

ห้องนํา้ หญิง

15,000 BTU
18,000 BTU

ห้อง
ประชุม

เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์เย็น)
เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์ร ้อน)
ท่อท่อทองแดงไปกลับหุ ้มฉนวนกันความร ้
แนวผนั งห ้องภายในอาคาร

Idee Thai Corporation Co.,Ltd.

แบบแสดงตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ชัน้ 16

ั้ 16
สําน ักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชน

ประตูทางเข้า
ลิฟท์

30,000 BTU

40,000 BTU

ลิฟท์

ห้องคร ัว

30,000 BTU

ห้อง
เก็บ
ของ

ห้องประชุม,
ขนาด 7.70 ตร.ม.

หน้าห้องรอง
ปล ัดฯ
ขนาด 14.07 ตร.ม.

ห้องนํา้ ชาย

ห้องนํา้ หญิง
ห้องรองปล ัดฯ
ั้ 16
ชน

เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์เย็น)
เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์ร ้อน)
ท่อท่อทองแดงไปกลับหุ ้มฉนวนกันความร ้
แนวผนั งห ้องภายในอาคาร

Idee Thai Corporation Co.,Ltd.

แบบแสดงตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ชัน้ 17

ห้องทํางานกลุม
่ กฎหมาย ห้องที่ 3

13,000 BTU

30,000 BTU

ห้องทํางานกลุม
่ กฎหมาย ห้องที่ 2

13,000 BTU

ห้องประชุมใหญ่, ขนาดห้อง
148.50 ตร.ม.

ห้องทํางาน ผอ กลุม
่
กฎหมาย

50,000 BTU = 2 เครือ
่ ง
18,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

ห้องทํางานกลุม
่
กฎหมาย ห้องที่ 1

13,000 BTU

36,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

ห้องร ับหน ังสือ
คณะทํางานปล ัด

ห้องร ับรองแขก, ขนาดห้อง 12.38 ตร.ม.

13,000 BTU = 1 เครือ
่ ง

ห้องประชุมเล็ก

ประตูทางเข้า
ลิฟท์

ห้องไฟ

ห้องผูบ
้ ริหาร

ห้องคร ัว
ห้องร ับรอง

ห้องปล ัดกระทรวงทร ัพยากรฯ
ห้องนํา้ ชาย

ห้องนํา้ หญิง

หน้างห้องปล ัด

เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์เย็น)
เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์ร ้อน)
ท่อท่อทองแดงไปกลับหุ ้มฉนวนกันความร ้
แนวผนั งห ้องภายในอาคาร

Idee Thai Corporation Co.,Ltd.

แบบแสดงตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ชัน้ 18

ห้องอาหาร
ห้องผูต
้ รวจ

ห้องผูต
้ รวจ

ห้องผูต
้ รวจ

้ ทีท
พืน
่ า
ํ งาน สตป (ขนาดห้อง 249 ตร.ม.)
15,000 BTU

ห้องผูต
้ รวจ

40,000 BTU
44,000 BTU
50,000 BTU
50,000 BTU

เสา

ห้องผูต
้ รวจ

ประตูทางเข้า

ห้องร ับแขก
หน้าห้องรองฯ

ลิฟท์
ห้องคร ัว

13,000 BTU
24,000 BTU
15,000 BTU
ห้องผูต
้ รวจ

ห้องนํา้ ชาย

ห้องนํา้ หญิง

ห้องทํางานรองสุพจน์

หน้าห้องผูต
้ รวจ

15,000 BTU

เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์เย็น)
เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์ร ้อน)
ท่อท่อทองแดงไปกลับหุ ้มฉนวนกันความร ้
แนวผนั งห ้องภายในอาคาร

Idee Thai Corporation Co.,Ltd.

แบบแสดงตําแหน่งติดตังเครื
้ ่ องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ชัน้ 19

ห้องห ัวหน้าสําน ักงานร ัฐมนตรี

24,000 BTU

ขนาดห ้อง = 29 ตร.ม.

ห้องผูบ
้ ริหาร (ห้องที1
่ )

บ ันไดหนีไฟ

50,000 BTU

50,000 BTU

ห้องแต่งต ัว

ห้องคร ัว

50,000 BTU

ขนาดห ้อง = 21.84 ตร.ม.

18,000 BTU

18,000 BTU

ห้องผูบ
้ ริหาร (ห้องที2
่ )

่ ยร ัฐมนตรีประจํา
ห้องทํางานผูช
้ ว
กระทรวงทร ัพยากรฯ
ํ น ักงาน
ห้องทํางานเจ้าหน้าทีส
่ า
ร ัฐมนตรี

ขนาดห ้อง = 54.12 ตร.ม.

ขนาดห ้อง = 238.95 ตร.ม.

44,000 BTU

ขนาดห ้อง = 21.84 ตร.ม.

18,000 BTU

ห้องร ับแขก

่ ยร ัฐมนตรี
ห้องคณะทํางานผูช
้ ว

ขนาดห ้อง = 21.84 ตร.ม.

18,000 BTU

24,000 BTU
ขนาดห ้อง = 49.20 ตร.ม.

15,000 BTU
ประตูทางเข้า
ลิฟท์
ห้องร ับประทานอาหาร

ห้องคณะทํางานร ัฐมนตรี
ห้องที่ 1

ห้องคณะทํางานร ัฐมนตรี
ห้องที่ 2

ห้องประชุม
ขนาดห ้อง = 50.84 ตร.ม.

40,000 BTU

ห้องนํา้ ชาย

ห้องนํา้ หญิง

ห้องคณะทํางานร ัฐมนตรี
ห้องที่ 3

ห้องคณะทํางานร ัฐมนตรี
ห้องที่ 4

40,000 BTU
13,000 BTU
ห้องพ ัสดุ ขนาดห ้อง = 65 ตร.ม.

เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์เย็น)
เครือ
่ งปรับอากาศ (ส่วนคอยล์ร ้อน)
ท่อท่อทองแดงไปกลับหุ ้มฉนวนกันความร ้
แนวผนั งห ้องภายในอาคาร

Idee Thai Corporation Co.,Ltd.

