ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อ ง ประกวดราคาเช่า เช่า รถยนต์ศ ูน ย์เสมารัก ษ์ ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-biddin§)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ศูนย์เสมา
รักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางชองงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เนินเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
พาหนะให้เช่า(๗๘.๑๑.๑๘.๐๘ )
จำนวน
๑
คัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนิน บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูก ระงับ การยื่น ข้อเสนอหรือทำสัญ ญากับ หน่วยงานชองรัฐ ไว้ชั่วคราว
เนื่อ งจากเนิน ผู้ท ี่ไ ม่ผ ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บที่ร ัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เนินบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เนิน บุค คลธรรมดาหรือ นิต ิบ ุค คล ผู้ม ีอ าชีพ ให้เช่า พัส ดุท ี่ป ระกวดราคาเช่า ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเนินธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เนินผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้น แต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic
Governm ent P rocurem ent: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซี้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://processm .gprocurem ent.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๕๖๕๕๒ ในวันและเวลาราซการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางอีเมล์ general@ nstpeo.go.th หรือซ่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราชจะขี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ httpsy/processrn.gprocurem ent.go.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

(นายเจียร ทองนุ่น)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
เลขท ๑/๒๕๖๒
การเช่า เช่า รถยนต์ศ ูน ย์เสมารัก ษ์

ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
พาหนะให้เช่า(๗๘.๑๑.๑๘.๐๘)
จำนวน
๑
คัน
พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใข้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใซ้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคาเข่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาเข่ารถยนต์
แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕
บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวิในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่ว ยงานของรัฐ ในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็น บุค คลธรรมดาหรือ นิต ิบ ุค คลผู้ม ีอ าชีพ ให้เช่า พัส ดุท ี่ป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้!ต้รับเอกสิทธี้'หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
(Electronic Governm ent Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.

หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายขื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษ ัท จำกัด หรือ บริษ ัท มหาชนจำกัด ให้ย ื่น สำเนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายขื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผ ู้ยื่น ข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ม ิใช่น ิต ิบ ุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัต รประจำตัว
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบสำเนาทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) ใบสำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ย้อนหลังสามเดือน
(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน
(๔.๔) สำเนาบัตรประขาจำตัวประซาซน
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะสร้างบัญ ชีเอกสารส่ว นที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติด อากรแสตมป็ตามกฎหมาย โดยมีห ลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต ้อ งแนบในรูป แบบ PDF File (Portable
D ocum ent Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะสร้างบัญ ชีเอกสารส่ว นที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒ )ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข เลขที่ ๑๓๘ ม.๘ ตำบลโพธ์
เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราซ
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒0 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าไม่เกิน ๓0 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่า
๔.๔ ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะของ เป็น
รถยนต์ปฏิบัติการ ดีเซล ๔ ประตู ขนาด ๑ ตัน ปริมาตกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔0 0 ชีซี เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน ๔
ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบพร้อมหลังคาและเครื่องปรับอากาศ สืบรอนเงิน (รายละเอียดแนบตามรายละเอียดคุณ ลัก ษณะ
เฉพาะและเงื่อ นไขการเช่า รถยนต์ศ ูน ย์เสมารัก ษ์) ไปพร้อ มการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยืดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พ ิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะ
ฃอดูต ้น ฉบับ แคตตาล็อ ก ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งนำต้น ฉบับ มาให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ สักษพะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาเข่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อ พ้น กำหนดเวลายื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่น ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งจัด ทำเอกสารสำหรับ ใข้ใ นการเสนอราคาในรูป แบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัด เจนของเอกสาร PDF File ก่อ นที่จ ะยืน ยัน การเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อ เป็น การ
เสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ จะดำเนิน การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๔
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ
ผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้น ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน
๔.๑๐

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพื่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใข้หสักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณา
จาก ราคารวม

๕.๒ หากผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายใดมีค ุณ สมบัต ิไ ม่ถ ูก ต้อ งตามข้อ ๒ หรือ ยื่น หลัก ฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะไม่ร ับ พิจ ารณาข้อ เสนอของผู้ยื่น ข้อ เสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เข่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิไข่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการใต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเนินการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๓ สำนักงานสงวนสิทธไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ป รากฏขื่อ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายนั้น ในบัญ ชีร ายซื่อ ผู้ร ับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญ ชีรายขื่อ ผู้เข่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน
(๒) ไม่กรอกขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอีย ดแตกต่า งไปจากเงื่อ นไขที่ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เนินสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๔ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไต้ สำนักงานมีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือ ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกเข่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์โดยไม่พ ิจารณาเข่าเลยก็ได้ สุด แต่จ ะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเนิน
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเนินเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิไต้
รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์และลงโทษผู้ยื่น ข้อ เสนอเนิน ผู้ท ิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เนินผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เขื่อถือไต้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม1สุจริต เข่น
การเสนอเอกสารอันเนินเท็จ หรือไข้ขื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เนินต้น
ในกรณีท ี่ผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอรายที่เสนอราคาตํ่า สุด เสนอราคาตํ่า จนคาดหมายได้ว ่า ไม่อ าจ
ดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ใ ห้เสร็จ สมบูร ณ์ หากคำซี้แ จงไม่เนิน ที่รับ พิงได้ สำนัก งาน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน
๕.๖ ก่อนลงนามในสัญ ญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีก ารกระทำที่เข้าลัก ษณะผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ช นะการประกวดราคาหรือ ที่ไ ด้ร ับ การคัด เลือ กมีผ ลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส ่วนได้เสียกับ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัด ขวางการแข่งขัน อย่างเนิน ธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาเช่า

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สามารถล่งมอบพัสดุที่ให้เข่าได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเข่าสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเนินหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๔ วัน ทำการ หรือ สำนัก งานเห็น ว่าไม่ส มควรจัด ทำข้อ ตกลงเป็น หนัง สือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ช นะการประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะต้อ งทำสัญ ญาเข่า ตามแบบสัญ ญาดัง ระบุใ นข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น หนังสือ กับสำนักงาน
ภายใน ๗ วัน นับกัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา
ค่าพัส ดุท ี่ให้เข่าที่ป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว่ในขณะทำสัญ ญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนัง สือ คํ้า ประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัว อย่า งที่ค ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนัง สือ คํ้า ประกัน ของบริษ ัท เงิน ทุน หรือ บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ไ ด้ร ับ อนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงิน ทุบเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายขื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเข่าแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เข่าซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบ
ไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงาน จะจ่ายค่าเข่าซึ่งได้รวมภาษีมูล ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก,ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เข่า เมื่อผู้ให้เข่าได้ส่งมอบพัสดุที่ให้เข่าได้ครบถ้วนตามสัญญาเข่า
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เข่าไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเข่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเข่าเป็น
หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เข่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญ ญาเข่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงเข่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องชองสิ่งของที่เข่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบพัสดุที่ให้เข่า โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเข่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒
การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ ต่อ เมื่อ สำนัก งานได้ร ับ อนุม ัต ิเ งิน ค่า พัส ดุจ ากเงิน งบประมาณ ประจำปี
พ.ศ. ๒๔๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เข่า และได้ตกลงเข่าพัสดุตาม
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เข่าจะต้องสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เข่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ

นั้น ต้อ งนำเข้า มาโดยทางเรือ ในเส้น ทางที่ม ีเรือ ไทยเดิน อยู่ และสามารถให้บ ริก ารรับ ขนได้ต ามที่ร ัฐ มนตรีว ่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ย ื่น ข้อ เสนอซึ่งเปีน ผู้ให้เข่าจะต้อ งปฏิบ ัต ิต ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เข่าที่เข่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่ผู้ให้เข่าสั่ง หรือ เข่า ของจากต่า งประเทศ เว้น แต่เป็น ของที่ร ัฐ มนตรีว ่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่เข่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือ
โทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใข่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญ าตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เข่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ล่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเข่าเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ สำนัก งานสงวนสิท ธี้ท ี่จ ะแก้ไ ขเพิ่ม เติม เงื่อ นไข หรือ ข้อ กำหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงเข่าเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการเข่าในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เข่าที่เข่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับ ตั้งแต่วัน ที่ผู้ให้เข่าสั่ง หรือ เข่า ของจากต่า งประเทศ เว้น แต่เป็น ของที่ร ัฐ มนตรีว ่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใข้ในการเข่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำการเข่าครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีก ารกระทำที่เข้าลัก ษณะผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ช นะการเข่าหรือ ที่ได้ร ับ การดัด เลือ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการเข่าครั้งนี้ต ่อ ไปอาจก่อ ให้เกิด ความเสียหายแก่ส ำนัก งาน หรือกระทบ
ต่อประโยขนํสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเข่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นผู้ให้เข่าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบ ัต ิงานแล้ว เสร็จ ตามสัญ ญาของผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ไ ด้ร ับ การ
คัดเลือกให้เป็นผู้ไห้เข่าเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว

สำนักงานศึกษาธิการจ้งหจัดนค‘เ^รีธรรมราช
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

