ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข
เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ศูนย์เสมารักษ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราข มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ศูนย์เสมารักษ์
ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่า ในการประกวดราคาครั้ง นี้ เป็น เงิน
ทั้งสิ้น ๑,๑๘๐,๑๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
พาหนะให้เช่า(๗๘.๑๑.๑๘.๐๘ )
จำนวน
๑
ดัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็น บุค คลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูก ระงับ การยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสัญ ญากับ หน่ว ยงานของรัฐ ไว้
ชั่ว คราว เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไ ม่ผ ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บที่
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็น บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ม ีอ าชีพ ให้เช่าพัส ดุท ี่ป ระกวดราคาเช่าด้ว ยวิธ ีป ระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ที่เข้า ยื่น ข้อ เสนอให้แ ก่ส ำนัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน
เป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Governm ent P rocurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ร

ร

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวฟ้หลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วับที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process6n.gprocurem ent.go.th หรือ
vwvw.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๓๕๖๕:๕๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วับที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเจียร ทองนุ่น)
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๒
การเช่ารถยนต์ศูนย์เสมารักษ์
ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
พาหนะให้เช่า(๗๘.๑๑.๑๘.๐๘ )
จำนวน
๑
คัน
พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว่ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวิในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓

สัญญาเช่ารถยนต์
๑.๔ 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 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญ ญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศขอ
กรมบัญชีกลาง

๒. ๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็น บุค คลธรรมดาหรือ นิต ิบ ุค คลผู้ม ีอ าชีพ ให้เ ข่า พัส ดุท ี่ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เ ป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ร ่ว มกัน กับ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอรายอื่น ที่เข้า ยื่น ข้อ เสนอ
ให้แก่ สำนักงานณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์
(Electronic Governm ent Procurem ent: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคล ให้
ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร
ประจำตัวประขาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔.๓) สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (ถ้ามี)
(๔.๔) สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
(๔.๔) สำเนาบัตรประจำตัวประขาซน (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต ้อ งแนบในรูป แบบ PDF File
(Portable Docum ent Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Docum ent Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท ี่ผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอมอบอำนาจให้บ ุค คลอื่น กระทำการแทนให้แ นบ
หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตม'ป๋ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ
อำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต ้อ งแนบในรูป แบบ PDF File
(Portable Docum ent Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Docum ent Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Docum ent Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิด ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีม ูล ค่าเพิ่ม ภาษีอ ากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบีย น และค่า ใช้จ ่า ยอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่ง ส่งมอบพัส ดุให้ ณ สำนัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด
นครศรีธรรมราข
ราคาที่เสนอจะต้อ งเสนอกำหนดยืน ราคาไม่น ้อ ยกว่า ๑๒0 วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิไต้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เข่าไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาเข่า หรือวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เข่า

๔.๔ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งส่ง แคตตาล็อ ก และหรือ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ
ของ เป็นรถยนต์ดีเซล แบบดับเบิ้ลแคบ ตัวสูง รถนั่งกึ่งบรรทุก ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
เกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ พร้อมหลังคาและเครื่องปรับอากาศ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราขการ
สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา
ถูก ต้อ ง โดยผู้ม ีอ ำนาจทำนิต ิก รรมแทนนิต ิบ ุค คล หากคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะฃอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓^วัน
๔.๔ ก่อ นเสนอราคา ผู้ย ื่น ข้อ เสนอควรตรวจดูร ่า งสัญ ญ า รายละเอีย ดค ุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ ี่ถ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ท ั้งหมดเสียก่อ นที่จ ะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเข่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบการจัด ซื้อ จัด จ้า ง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๑/ดันยายน ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0,น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ '
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งจัด ทำเอกสารสำหรับ ใช้ใ นการเสนอราคาในรูป แบบไฟส์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Docum ent Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และขัด เจนของเอกสาร PDF File ก่อ นที่จ ะยืน ยัน การเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ จะดำเนิน การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขนํร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๔ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขนํร่วมกัน
กับ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน่ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่ม ีก ารพิจารณาข้อ เสนอ มีผู้ยื่น ข้อ เสนอรายใดกระทำการอัน เป็น การขัด ขวางการแข่งขัน อย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะดัดรายขื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจ ารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใข่เป็น ผู้
ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. หลักเกณฑ์และสิทธี้ในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๔.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอชองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะชองพัส ดุท ี่ใ ห้เช่า ไม่ค รบถ้ว น หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มีใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเบีนการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรบการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๔.๓ สำนักงานสงวนสิทธึ๋ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผับ
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์ท างระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ หรือ บัญ ชีร ายชื่อ ผู้เช่า เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน
(๒) ไม่ก รอกชื่อ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไฃที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เบ็เนสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๔.๔ ใน การตัด ส ิน การป ระกวดราคาอิเ ล็ก ท รอน ิก ส ์ห รือ ใน การท ำส ัญ ญ า
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ห รือ สำนัก งานมีส ิท ธิใ ห้ผ ู้ย ื่น ข้อ เสนอชี้แ จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๔.๔ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจ ารณาเลือ กเช่าในจำนวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์โ ดยไม่พ ิจ ารณาเช่า เลยก็ไ ด้ สุด แต่จ ะพิจ ารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยขนัฃ องทางราชการเปึน สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนัก งานเบีน เด็ด ขาด ผู้ยื่น ข้อเสนอจะ
เรีย กร้อ งค่า ใช้จ ่า ย หรือ ค่า เสีย หายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนัก งาน จะพิจ ารณายกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปีนผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเบีนผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม

หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ไ ด้ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นขี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดำเนิน การตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ใ ห้เสร็จ สมบูร ณ์ หากคำขี้แ จงไม่เป็น ที่ร ับ ฟ้ง
ได้สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงาน
<£.๖ ก่อ นลงนามในสัญ ญ าสำนัก งานอาจประกาศยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
ดัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัด ขวางการแข่งขัน อย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
๖. การทำสัญ ญาเช่า
๖.๑ ในกรณีท ี่ผ ู้ซ นะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ สามารถส่ง มอบพัส ดุท ี่ใ ห้เข่า ได้
ครบถ้วนภายใน ๔ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเข่าสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำ
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๔ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะต้อ งทำสัญ ญาเข่า ตามแบบสัญ ญาดัง ระบุใ นข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น หนังสือ กับสำนักงาน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญ ญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคา
ค่าพัส ดุท ี่ให้เข่าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญ ญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓^'นทำการ
(๓) หนัง สือ คํ้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัว อย่า งที่ค ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนังสือ คํ้าประกัน ของบริษ ัท เงิน ทุน หรือ บริษ ัท เงิน ทุน หลัก ทรัพ ย์ท ี่ได้ร ับ อนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๔ วัน นับกัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เข่า) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาเข่าแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เข่าซึ่งสำนักงาน ได้รับมอบ
ไว้แล้ว

๗. ค่า จ้า งและการจ่า ยเงิน
สำนักงาน จะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบถ้วน
ตามสัญญาเช่าหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เช่าไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
เช่าเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เช่าที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถัดจากวันที่ สำนักงาน ได้รับมอบพัสดุที่ให้เช่า โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
©๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก
เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนัก งานได้คัดเสือกผู้'ยื่น ข้อเสนอรายใดให้เป็น ผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า
พัส ดุต ามการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แล้ว ล้าผู้ใ ห้เช่าจะต้อ งสั่งหรือ นำพัส ดุท ี่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่ร ัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้'ยื่น ข้อ เสนอซึ่ง เป็น ผู้ใ ห้เช่าจะต้อ งปฏิบ ัต ิต าม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัด การให้ส ิ่ง ของที่เช่า ดัง กล่า วบรรทุก โดยเรือ ไทย หรือ เรือ ที่ม ีส ิท ธิ
เช่น เดีย วกับ เรือ ไทย จากต่า งประเทศมายัง ประเทศไทย เว้น แต่จ ะได้ร ับ อนุญ าตจากกรมเจ้า ท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญ าตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิซยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเสือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้อ อกหนังสือ คํ้าประกัน การยื่น ข้อ เสนอทัน ที และอาจพิจ ารณาเรีย กร้อ งให้ข ดใข้ค วามเสีย หายอื่น (ล้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธึ๋ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐ .๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องปฏิบ ัติตามคำวิน ิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนัก งานอาจประกาศยกเลิก การเช่าในกรณีต่อไปนี้ไต้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานไม่ไต้
(๑) สำนักงานไมใต้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำการเช่าครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีก ารกระทำที่เข้า ลัก ษณะผู้ย ื่น ข้อ เสนอที่ช นะการเช่า หรือ ที่ไ ต้ร ับ การ
คัดเสือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัด ขวางการแช่งขัน อย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการVIจริตอื่น
ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการเช่าครั้งนี้ต ่อ ไปอาจก่อ ให้เกิด ความเสียหายแก่ส ำนัก งาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑©. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ใบระหว่า งระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่น ข้อ เสนอที่ไ ต้รับ การคัด เลือ กให้เป็น ผู้ให้เช่าต้อ ง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไวโดยเคร่งครัด
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