ประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑรักษาความปลอดภัย ระบบกล#องโทรทัศนวงจรป&ด
จํานวน 1 ระบบ (32 กล#อง) ครั้งที่ 3
---------------------------------ดวยศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธมี ค วามประสงคจะประกวดราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ
รักษาความปลอดภัย ระบบกล#องโทรทัศนวงจรป&ด จํานวน 1 ระบบ (32 กล#อง) พร#อมติดตั้ง
ราคากลางของครุ ภั ณ ฑในการประกวดราคาซื้ อ ครั้ ง นี้ เ ป% น เงิ น 1,480,800 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนแปดหมื่นแปดรอยบาทถวน)
ผู#มีสิทธิเสนอราคาจะต#องมีคุณสมบัติ ดังต3อไปนี้
๑. เป%นนิติบุคคลที่ไดจดทะเบียนในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประกอบการ
คาประเภทผลิตหรือจําหน;ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล;าว
2. ประกอบธุรกิจเป%นผูผลิตหรือไดรับการแต;งตั้งใหเป%นผูแทนจําหน;ายหรือผูแทน
จําหน;ายช;วงผลิตภัณฑที่นําเสนอในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป%น
ผูผลิตหรือหนังสือแต;งตั้งจากบริษัทผูผลิตใหเป%นผูแทนจําหน;ายหรือแต;งตั้งจากผูแทนจําหน;ายใหเป%น
ผูแทนจําหน;ายช;วงผลิตภัณฑที่นําเสนอ
3. ไม;เป%นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไม;เป%นผูไดรับผลกระทบของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป%นผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ หรือหามติดต;อหรือหามเขาเสนอราคากับสํานักงานศาลยุติธรรม
4. ไม;เป%นผูมีผลประโยชนร;วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก;ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม;เป%นผูกระทําการอันเป%นการขัดขวางการแข;งขันราคา
อย;างเป%นธรรม ในการประกวดราคาซื้อครั้งนี้
5. ไม;เป%นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม;ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต;รัฐบาล
ของ ผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช;นว;านั้น
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป%นคู;สัญ ญาตองไม;อยู;ในฐานะเป%น ผูไม;แ สดงบัญ ชี
รายรับรายจ;าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ;ายไม;ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป%นคู;สัญญากับหน;วยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/8. คู;สัญญา

-2๘. คู;สัญญาตองรับจ;ายเงินผ;านบัญชีธนาคาร เวนแต; การรับจ;ายเงินแต;ละครั้งซึ่งมีมูลค;า
ไม;เกินสามหมื่นบาทผูเสนอราคาอาจรับจ;ายเป%นเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานที่ติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปXดและชี้แจงรายละเอียดต;าง ๆ ใน
วันที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ อําเภอ
เมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ หากผูเสนอราคารายใดไม;เขาฟ]งการชี้แจงรายละเอียด
และดูสถานที่ในวันดังกล;าว ใหถือว;าผูเสนอราคารายนั้นทราบถึงสภาพของสถานที่และรายละเอียดต;างๆ
ที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธประกาศไว
กําหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ระหว3างเวลา ๐๙.00 น.
ถึ ง ๑6.00 น. ณ ส; ว นคลั ง ชั้ น 1 อาคารศาลจั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ อ.เมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ
จ.ประจวบคีรีขันธ และกําหนดเป&ดซองใบเสนอราคาในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ตั้งแต3เวลา
10.00 น.
เป%นตนไป ณ หองประชุ มศาลจั งหวั ดประจวบคี รีขั นธ ชั้ น 2 อาคารศาลจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ
ผูสนใจติดต;อขอรับ/ซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 2๐๐ บาท (สองร#อยบาทถ#วน)
ไดที่ส;วนคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ อ.เมืองประจวบคีรีขัน ธ จ.ประจวบคีรีขัน ธ
ระหว;างวันที่ 19 – 31 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต;เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยใหนํา
ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น นิ ติ บุ ค ค ล แ ล ะ ห นั ง สื อ ม อ บ อํ า น า จ ใ น ก ร ณี
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาซื้อเอกสารประกวดราคา (ซึ่งปXดอากรแสตมป^ตามกฎหมาย) มาแสดง
ในวั น ซื้ อ เอกสารประกวดราคา ดู ร ายละเอี ย ดไดที่ เ ว็ บ ไซต www.pkkc.coj.go.th
หรือ
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐ 3260 1340 ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2560
(ลงชื่อ) อยุทธ จามิกรณ
(นายอยุทธ จามิกรณ)
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ

เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ 3/๒๕60
งานซื้อครุภัณฑ"รักษาความปลอดภัย ระบบกล'องโทรทัศน"วงจรป+ด จํานวน 1 ระบบ 32 กล'อง
ตามประกาศศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ" ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2560
-----------------------------ดวยศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธมีความประสงคจะประกวดราคางานซื้อครุภัณฑรักษา
ความปลอดภั ย ระบบกลองโทรทั ศ นวงจรป& ด จํ า นวน 1 ระบบ 32 กลอง ณ ศาลจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขันธ
ผูเสนอราคาทุกรายจะตองศึกษาและทําความเขาใจรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการเสนอ
ราคาในเอกสารประกวดราคานี้อย5างดีก5อนการเสนอราคา และเงื่อนไขการเสนอราคาในเอกสารประกวดราคา
นี้ ใหถือเป7นส5วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติและเสนอราคาโดยอาศัยรายละเอียดต5าง ๆ
ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังต5อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 ตนฉบับใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร5วมกัน
(2) การขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป7นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส5วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส5วนที่ 2
(3) บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนส5วนผูจัดการ
(4) บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
(5) บัญชีรายชื่อผูถือหุนใหญ5
๒. คุณสมบัติของผู'เสนอราคา
2.๑ ผู เสนอราคาตองเป7 น นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ดจดทะเบี ย นในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อประกอบการคาประเภทผลิตหรือจําหน5ายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล5าว

/2.2 ประกอบ

-22.2 ประกอบธุรกิจเป7นผูผลิตหรือไดรับการแต5งตั้งใหเป7นผูแทนจําหน5ายหรือผูแทน
จําหน5ายช5วงผลิตภัณฑที่นําเสนอในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีหนังสือยืนยันการเป7น
ผูผลิตหรือหนังสือแต5งตั้งจากบริษัทผูผลิตใหเป7นผูแทนจําหน5ายหรือแต5งตั้งจากผูแทนจําหน5ายใหเป7น
ผูแทนจําหน5ายช5วงผลิตภัณฑที่นําเสนอ
2.3 ผูเสนอราคาตองไม5เป7นผูไดรับผลกระทบของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เป7 น ผู ทิ้ ง งานตามระเบี ย บของทางราชการ หรื อ หามติ ด ต5 อ หรื อ หามเขาเสนอราคากั บ สํ า นั ก งาน
ศาลยุติธรรม
2.4 ผูเสนอราคาตองไม5เป7นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม5ยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแต5รัฐบาลของ ผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช5นว5านั้น
2.๕ ผูเสนอราคาตองไม5เป7นผูมีผลประโยชนร5วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแก5ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม5เป7นผูกระทําการอันเป7นการขัดขวาง
การแข5งขันราคาอย5างเป7นธรรม ในการประกวดราคาจางครั้งนี้ ตามขอ 1.5
2.๖ ผูเสนอราคาตองไม5อยู5ในฐานะเป7นผูไม5แสดงบัญชีรายรับรายจ5าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ5ายไม5ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.๗ ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 ผูเสนอราคาตองรับจ5ายเงินผ5านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต5 การรับจ5ายเงิน
แต5ละครั้งซึ่งมีมูลค5า ไม5เกินสามหมื่นบาทผูเสนอราคาอาจรับจ5ายเป7นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว'นอกซองใบเสนอราคา เป7น ๒ ส5วน คือ
๓.๑ เอกสารส>วนที่ ๑ อย>างน'อยต'องมีเอกสารดังต>อไปนี้
(1) บัญชีเอกสารส5วนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.6 (1)
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเป7นนิติบุคคล
(ก) หางหุ นส5 ว นสามั ญ หรื อ หางหุ นส5 ว นจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมรายละเอียดวัตถุที่ประสงคซึ่งออกใหไม5เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่
ยื่นซองเสนอราคา บัญชีรายชื่อหุนส5วนผูจัดการ และบัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

/(ข)

-3(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมรายละเอียดวัตถุที่ประสงค ซึ่งออกใหไม5เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นซอง
เสนอราคา สําเนาหนังสือบริคณหสนธิฉบับก5อตั้งบริษัทและฉบับแกไขเพิ่มเติม (ถามี) บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจัดการ บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ5 พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเป7นผูเสนอราคาร5วมกันในฐานะเป7นผูร5วมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขาร5วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร5วมคา และในกรณีที่ผูเขาร5วมคา
ฝRายใดเป7น บุคคลธรรมดาที่มิใช5สัญ ชาติไ ทย ก็ใหยื่น สําเนาหนัง สือเดินทาง หรือผูร5วมคาฝRายใดเป7น
นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (2)
(4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนา
ใบทะเบียนภาษีมูลค5าเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-gp
๓.๒ เอกสารส>วนที่ ๒ อย>างน'อยต'องมีเอกสารดังต>อไปนี้
(1) บัญชีเอกสารส5วนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.6 (2)
(2) แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ ตาม
เอกสารประกวดราคา ขอ 4.4
(3) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป&ดอากรแสตมปVตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นยื่นซองประกวดราคา และ/หรือลงนามในใบเสนอราคาแทน พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูมอบและผูรับมอบ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) หนัง สือ ยืน ยัน การแต5 ง ตั้ ง เป7น ผูผลิต หรือ ผูแทนจํา หน5า ยหรือ หนั ง สื อ
รับรองจากตัวแทนจําหน5าย ตามเอกสารประกวดราคาขอ 2.2 ใหยื่นเอกสารดังนี้
4.1 ในกรณีเป7นผูผลิตผลิตภัณฑที่นําเสนอจะตองยื่นหนัง สือรับรอง
ตนเองว5าเป7นผูผลิตผลิตภัณฑที่นําเสนอ โดยใหผูมีอํานาจของผูเสนอราคาลงนามรับรองใหหนังสือนั้น
4.2 ในกรณีเป7นผูแทนจําหน5ายผลิตภัณฑที่นําเสนอจะตองยื่นหนังสือ
รับรองการเป7นตัวแทนจําหน5ายจากผูผลิต
4.3 ในกรณีเป7น ผูแทนจําหน5ายช5ว งผลิต ภัณฑที่นําเสนอจะตองยื่น
หนังสือรับรองการเป7นผูแทนจําหน5ายช5วงจากผูแทนจําหน5าย และตองยื่นหนังสือรับรองการเป7นผูแทน
จําหน5ายจากผูผลิตของผูแทนจําหน5ายที่ออกหนังสือแต5งตั้งผูแทนจําหน5ายช5วง
(5) ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(6) หลักประกันซองตามขอ 5
(7) บัญชีเอกสารส5วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
ให'จัดทําเป?นรูปเล>ม ต'นฉบับ 1 ชุด และสําเนา 5 ชุด
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-4เอกสารส>วนที่ 2 ทีย่ ื่นทั้งหมด (ต'นฉบับ) ต'องลงลายมือชื่อ พร'อมประทับตรา (ถ'ามี)
- สําหรับสําเนาจํานวน 5 ชุด ใหถ5ายสําเนาจากตนฉบับที่ไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา
(ถามี) แลว ทั้งนี้ ใหระบุใหชัดเจนว5าเอกสารชุดใดเป7นตนฉบับหรือสําเนา
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาครบทุกรายการและตองยื่นเสนอราคาโดยใช
ตนฉบับใบเสนอราคาและเอกสานแนบใบเสนอราคา ที่แนบทายเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม5มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้ งสิ้ น และตองกรอกขอความใหถู กตองครบถวน ลงลายมื อชื่ อของผู เสนอราคาใหชั ดเจน จํ านวนเงิ น
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม5มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห5ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาใหเสนอเป7นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคา
เดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต5อหน5วย และหรือต5อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม5
ตรงกันใหถือตัวหนังสือเป7นสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค5าภาษีมูลค5าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค5าใชจ5ายทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งส5งมอบพัสดุ และติดตั้งให ณ หน5วยงานตามรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯ ที่แนบทายประกาศนี้
ราคาที่ เสนอ จะตองเสนอกํา หนดยืน ราคาไม5 น อยกว5 า 120 วั น นั บ แต5 วั น
เป&ดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาส5งมอบอุปกรณทั้งหมดพรอมติดตั้ง
และทดสอบประสิทธิภาพภายใน 90 วัน นับจากวันที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธส5งมอบพื้นที่ใหเขา
ดําเนินการติดตั้ง
๔.๔ ผู เสนอราคาจะตองส5 ง แคตตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑรั ก ษาความปลอดภั ย ระบบกลองโทรทั ศ นวงจรป& ด มาพรอมใบ
เสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล5าวนี้ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะยึดไวเป7น
เอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป7นสําเนารูปถ5ายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
มี ค วามประสงคจะขอดู ต นฉบั บ แคตตาล็ อ ก ผู เสนอราคาจะตองนํ า ตนฉบั บ มาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
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-54.5 ผูเสนอราคาจะตองจัดเตรียมผลิตภัณฑตัวอย5างที่แสดงใหเห็นถึง ยี่หอ รุ5น
ชนิด ที่ตรงกับใบเสนอราคาและ Catalog ใหพรอม เพื่อส5งใหคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 15
วัน นับแต5วันเป&ดซองเสนอราคา ทั้งนี้ วันเวลาและสถานที่ทดสอบคณะกรรมการจะแจงใหทราบ
ภายหลังเพื่อประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา หากไม5ถูกตองเรียบรอยครบถวนชัดเจน
คณะกรรมการถือเป7นองคประกอบที่ใชพิจารณาผลทั้งสิ้น ทั้งนี้ ศาลจัง หวัดประจวบคีรีขันธจะไม5
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก5ตัวอย5างดังกล5าว ตัวอย5างที่เหลือหรือไม5ใชแลว ศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธจะคืนใหแก5ผูเสนอราคา
4.6 ก5อนยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร5างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑรักษาความปลอดภัย ระบบกลองโทรทัศนวงจรป&ด ใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก5อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดทั้งหมดเสียก5อนยื่นซองประกวดราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
๔.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ป&ดผนึกซองเรียบรอย จ5าหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการรับ และเป& ด ซองประกวดราคาซื้ อ ครุ ภั ณ ฑรัก ษาความปลอดภั ย ระบบ
กลองโทรทัศนวงจรป&ด จํานวน 1 ระบบ (32 กลอง) โดยระบุไวที่ห นาซองว5า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารประกวดราคาเลขที่ 3/๒๕60” ยื่นต5อคณะกรรมการรับและเป&ดซองประกวดราคา ในวันที่
8 สิง หาคม 2560 เวลา ๐๙.00 น. ถึง ๑6.00 น. ณ ส5ว นคลัง ชั้น 1 อาคารศาลจัง หวัด
ประจวบคีรีขัน ธ อําเภอเมืองประจวบคีรีขัน ธ จัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธ เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซอง
ประกวดราคาแลว จะไม5รับซองประกวดราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู เสนอราคาแต5 ล ะรายว5 า เป7 น ผู เสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชนร5 ว มกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ตาม
ขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม5 และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกก5อนการเป&ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต5อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ก5อนหรือในขณะที่มีการ
เป&ดซองใบเสนอราคาว5า มีผูเสนอราคากระทําการอันเป7นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป7นธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว5ามีการกระทําอันเป7นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5าง
เป7นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป7นผูเสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และสํานักงานศาลยุติธรรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
ดังกล5าวเป7นผูทิ้งงาน เวนแต5คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว5าผูเสนอราคารายนั้นเป7นผูที่ใหความร5วมมือ
เป7นประโยชนต5อการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเป7นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล5าว
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-6ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป7นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป7นผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนร5วมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป7นผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเป7นการขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป7นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล5าวต5อเลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรมภายใน ๓ วัน นับแต5วนั ที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมใหถือเป7นที่สุด
คณะกรรมการรับและเป&ดซองประกวดราคาจะเป&ดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา
ที่มีสิ ทธิ ไดรับการคั ดเลื อกดังกล5 าวขางตน ณ หองประชุ มศาลจั งหวัดประจวบคีรีขั นธ ชั้ น 2 อาคาร
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ จ.ประจวบคีรีขัน ธ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560
ตั้งแต5เวลา 10.0๐ น. เป7นตนไป
การยื่ น อุ ทธรณตามวรรคหา ย5 อมไม5 เป7 น เหตุ ใหมี การขยายระยะเวลาการเป& ด ซอง
ใบเสนอราคาเวนแต5เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาเห็นว5า การขยายระยะเวลาดังกล5าวจะเป7น
ประโยชนแก5ทางราชการอย5างยิ่ง และในกรณีที่เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาเห็นดวยกับ
คํา คั ด คานของผู อุ ท ธรณและเห็ น ว5 า การยกเลิ กการเป& ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ดดํ าเนิ นการไปแลวจะ
เป7นประโยชนแก5ทางราชการอย5างยิ่ง เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมมีอํานาจยกเลิกการเป&ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล5าวได
๕. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประกวดราคาโดยใช
หลักประกันอย5างหนึ่งอย5างใดดังต5อไปนี้ จํานวน 165,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ5ายใหแก5ศาลจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ โดยเป7นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองประกวดราคา หรือก5อนหนานั้นไม5เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑) มีผลใชบังคับไม5นอยกว5า 120 วัน นับแต5วันเป&ดซองใบเสนอราคา
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห5งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส5วนราชการ
ต5างๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนัง สือค้ําประกัน ดัง ระบุในขอ ๑.๔ (๑) มีผลใชบัง คับ
ไม5นอยกว5า 120 วัน นับแต5วันเป&ดซองใบเสนอราคา

/5.5 พันธบัตร

-7๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะคืนใหผูเสนอราคา
หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต5ผูเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม5เกิน ๓ ราย จะคืนใหต5อเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อ
ผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไม5ว5าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไม5มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ"และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาครั้งนี้ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม5ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม5ถูกตอง หรือไม5ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาไม5ถูกตองตาม ขอ ๔ แลว
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะไม5รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต5เป7น
ขอผิ ด พลาด หรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก นอย หรื อ ที่ ผิ ด พลาดของเอกสารประกวดราคาในส5 ว นที่ มิ ใ ช5
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว5าจะเป7นประโยชนต5อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธเท5านั้น
๖.๓ ศาลจัง หวัด ประจวบคีรีขัน ธสงวนสิทธิ์ไ ม5พิจารณาราคาของผูเสนอราคา
โดยไม5มีการผ5อนผัน ในกรณีดังต5อไปนี้
(๑) ไม5ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
(๒) ไม5กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย5างหนึ่งอย5างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกต5 างไปจากเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคา
ที่เป7นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก5ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๖.๔ ในการตั ดสิ นการประกวดราคาหรื อในการทํ าสั ญญา คณะกรรมการพิ จารณาผล
การประกวดราคา หรือศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงผลงาน ขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะหรื อ ขอเท็ จ จริ ง อื่ น ใดที่ เ กี่ ย วของกั บ ผู เสนอราคาและสามารถตรวจสอบได ศาลจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธมีสิทธิที่จะไม5รับราคาหรือไม5ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล5าว ไม5มีความเหมาะสม
หรือไม5ถูกตอง
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-8๖.๕ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม5รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม5พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต5จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป7นสําคัญ และใหถือว5าการตัดสินของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธเป7น
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค5าเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเป7น ผูทิ้ง งาน ไม5ว5าจะเป7นผูเสนอราคาที่ไ ดรับการ
คัดเลือกหรือไม5ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว5าการเสนอราคากระทําไปโดยไม5สุจริต เช5น การเสนอราคา
อันเป7นเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป7นตน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเป&ดซองประกวดราคาว5า ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.7 เป7นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร5วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป7นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป7นการ
ขัดขวางการแข5งขันราคาอย5างเป7นธรรมตามขอ ๑.5 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล5าวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.7 และศาลจังหวัด
ประจวบคีรีขันธจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป7นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมพิจารณาเห็นว5า การยกเลิกการ
เป&ดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป7นประโยชนแก5ทางราชการอย5างยิ่ง เลขาธิการสํานักงาน
ศาลยุติธรรม มีอํานาจยกเลิกการเป&ดซองใบเสนอราคาดังกล5าวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
7.1 เมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธตกลงรับราคาของผูเสนอราคารายใดแลว
ผูเสนอราคารายนั้น จะตองมาทําสัญญาภายในระยะเวลาที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธกําหนด หากไม5มา
ทําสัญญาภายในกําหนด ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะถือว5าเป7นผูทิ้งงาน
7.2 หากศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธมีความจําเป7นไม5อาจลงนามในสัญญาตาม
กําหนดเวลา และจําตองเลื่อนระยะเวลาการลงนามในสัญญาออกไป ผูเสนอราคาที่ไดรับเลือกเป7น
คู5สัญญาตองยินยอมลงนามในระยะเวลาที่เลื่อนออกไป และไม5ถือกรณีเลื่อนเวลาการลงนามในสัญญานี้
เป7นขอผิดสัญญาของศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธประการใด
7.3 ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาสามารถส5งมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
5 วันทําการ ของทางราชการ นับแต5วันที่ทําขอตกลงซื้อ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเป7นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
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-97.4 ในกรณีผูชนะการประกวดราคาไม5สามารถส5งมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน
5 วันทําการของทางราชการ หรือศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธเห็นว5าไม5สมควรจัดทําขอตกลงเป7น
หนังสือตามขอ 7.3 ผูชนะการประกวดราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓
กับศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เป7นจํานวนเงินเท5ากับรอยละ ๕ ของราคาค5าจางที่ประกวดราคาได ใหศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย5างหนึ่งอย5างใดดังต5อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ5ายใหแก5ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเป7นเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก5อนหนานั้นไม5เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(3)
หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห5งประเทศไทย หรือ
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห5งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส5วนราชการต5าง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม5มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การประกวดราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. อัตราค>าปรับ
ค5าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.20 ต5อวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร>อง
ผูชนะการประกวดราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป7นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต5กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร5องของงานระบบกลองโทรทัศน
วงจรป&ดและอุปกรณตามโครงการ ฯ (ค5าซ5อม ค5าแรง ค5าอะไหล5) แบบ On Site Service (ณ สถานที่
ส5งมอบ) เป7นเวลาไม5นอยกว5า 3 ปl โดยไม5มีค5าใชจ5าย นับถัดจากวันที่ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ
รับอย5างเป7นทางการครั้งสุดทายและภายในระยะเวลาการรับประกันความชํารุดบกพร5องผูขายตองจัด
ใหมีบริการหลังการขาย ตามที่ระบุในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะระบบกลองโทรทัศนวงจรป&ด ฯ
ขอ 15. การรับประกันความชํารุดบกพร5อง ถาผูขายไม5ปฏิบัติตามผูซื้อมีสิทธิจางบุคคลภายนอกทําการ
ซ5อมแซมแกไขโดยผูขายจะตองออกค5าใชจ5ายในการจางบุคคลภายนอกทําการซ5อมแซมแกไขทั้งสิ้น
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-1010. ข'อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑0.๑ ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธสงวนสิทธิที่จะไม5รับพิจารณาอนุมัติการงดหรือ
ลดค5าปรับและการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง กรณีผูเสนอราคาขอเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ
ที่เสนอราคา
๑0.๒ เงินค5าพัสดุสําหรับการซื้อครุภัณฑรักษาความปลอดภัยระบบกลองโทรทัศนวงจรป&ด
จํานวน 1 ระบบ จํานวน 32 กลอง ครั้งนี้ไดมาจาก เงินงบประมาณ ประจําปlงบประมาณ พ.ศ. 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต5อเมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดรับ
อนุมัติจากเงินดังกล5าวแลวเท5านั้น
10.3 เมื่อศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป7นผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกล5าว เขามาจาก
ต5างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู5 และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป7นผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายว5าดวยการส5งเสริมพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกล5าวเขามาจากต5างประเทศต5อ
กรมเจาท5 าภายใน 7 วัน นั บ ตั้ง แต5 วั น ที่ ผูขายสั่ ง หรื อซื้ อของจากต5 างประเทศ เวนแต5 เป7 น ของที่
รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกล5าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช5นเดียวกับเรือไทยจากต5างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต5จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท5าใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช5เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช5นนั้นก5อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป7น
ของที่รัฐมนตรีว5าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม5ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย
ว5าดวยการส5งเสริมการพาณิชนาวี
10.4 ผูเสนอราคาซึ่งศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกแลวไม5ไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป7นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.5 ศาลจั ง หวั ด ประจวบคีรีขั น ธสงวนสิ ทธิ ที่จะแกไข เพิ่ มเติ มเงื่อนไขหรื อ
ขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป7นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว5างระยะเวลาการติดตังและทดสอบระบบกลองโทรทัศนวงจรป&ด ผูขายถึงปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบที่ทางราชการไดกําหนดไวโดยเคร5งครัด
ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ"

