ร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)
การจัดจ้างก่อสร้างโรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
๑. ความเป็นมา
ด้วยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กรมการข้าว ได้รับงบประมาณงบลงทุนของแผนส่งเสริมประสิทธิ์ภาพการผลิตสร้าง
มูลค่าภาคการเกษตรและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรอย่างเป็นระบบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้จัดจ้างก่อสร้าง
โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ จานวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สามล้านบาทถ้วน ) ประกอบด้วย
๑. โรงปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

จานวน

๑

หลัง

๒. วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์หลักของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/ หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่ทางรัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๔
๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก และหากมีการทาสัญญาซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไป กับศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้รับการจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท สามารถรับจ่ายเงินเป็นเงินสดได้ และให้จัดทาบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบั ญชี การรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สั ญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๔ . หลักประกันของ
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้อ งวางหลั กประกัน ของพร้อ มกับ การยื่นซองข้ อเสนอทางด้ านเทคนิ ค จ านวน
๑๕๐,๐๐๐.๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักการประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วัน
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ( นับแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคถึง
วันเคาะราคา ๑ ช่วง และนับถัดจากวันเคาะราคาไปอีกไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ) โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่าง
ใดต่อไปนี้
๔.๑ เงินสด
๔.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๔.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๕.๑๒ (๑)
๔.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยให้อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๕.๑๒ (๑)
๔.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกัน ซองตามข้อนี้ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจะคืนให้ ผู้ ประสงค์จ ะเสนอราคาหรือผู้ ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกัน
ซองไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
กาหนดอัตราการยึดหลักประกันซองจากร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จัดหา เป็นร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหา กรณีผู้ที่มีสิทธิเสนอราคากระทาผิดเงื่อนไข ดังนี้
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวันและเวลาและสถานที่ที่
กาหนด
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
- มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคาหรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กาหนดโดยการเสนอราคาสูง
กว่า
หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

๗. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ
๗.๑ กาหนดระยะเวลาส่งมอบของภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๗.๒ กาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาครั้งสุดท้าย
๘. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าว ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท (สามล้านบาทถ้วน) ในการเสนอราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อย
กว่าครั้งละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆไป ต้องเสนอลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
เงินค่าครุภัณฑ์สาหรับการจัดซื้อครั้งนี้ เป็นเงินงบประมาณ ประจาปี ๒๕๕๘ ได้รับมาจากแผนส่งเสริม
ประสิทธิ์ภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรอย่างเป็นระบบ
การลงนามในสัญญา จะกระทาได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์จากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๕๘
( เงินจากแผนส่งเสริมประสิทธิ์ภาพการผลิตสร้างมูลค่าภาคการเกษตรและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เกษตรอย่างเป็น
ระบบ) แล้วเท่านั้น และหากไม่ได้รับการอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์ดังกล่าว ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก
การจัดจ้างครั้งนี้ และจะถือเป็นเหตุเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงมิได้
๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง หมู่ ๑๕ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์
๐๗๔ - ๘๔๐๑๑๑
โทรสาร
๐๗๔ – ๘๔๐๑๑๑
Email : ptl_rrc@rice.mail.go.th
หรือเว็บไซต์ ptl.brrd.in.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ใช้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์
หรือมีความคิดเห็นด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

