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๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่ว ครำว เนื่ องจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ผ่ ำนเกณฑ์ก ำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติงำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพให้เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน ณ
วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
/-๓- ๓.๑ ส่วนที่ ๑.......

-๓-

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) หนังสือแสดงหลักฐำนทำงกำรเงิน (หน้ำสมุดบัญชีธนำคำร)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(๔.๓) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เ อกสำรตำมบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้
หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) แคตตำล็อกและ/หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
/-๔- ทั้งนี้เมื่อ ...........

-๔-

ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เ อกสำรตำมบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำ
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้ งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง
ทั้ง นี้ รำคำรวมที่เ สนอจะต้อ งตรงกั น ทั้ งตั ว เลขและตั ว หนัง สื อ ถ้ำ ตัว เลขและตั ว หนั งสื อไม่ต รงกั น ให้ ถื อ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนี ขอนแก่น
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุที่ให้เช่ำไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำเช่ำ หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่ำ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของ ฐำนข้อมูล
ออนไลน์ทำงกำรพยำบำลและโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้ สำนักงำนจะยึดไว้เป็น
เอกสำรของทำงรำชกำร
๔.๕ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำเช่ำอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๑ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
๔.๗ เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
กำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
กำรเสนอรำคำให้แก่ สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
/-๕- ๕.๙ คณะกรรมกำร.........

-๕๔.๙ คณะกรรมกำรพิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่ น ข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อ ว่ำ มีก ำรกระทำอัน เป็ น กำรขั ดขวำงกำรแข่ง ขัน อย่ ำงเป็น ธรรม ค ณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้
มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำต่อรำยกำร
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำน จะแยกพิจำรณำจำก รำคำ
ต่อรำยกำร ดังนี้
๑. ฐำนข้อมูลออนไลน์ทำงกำรพยำบำล
จำนวน ๑ ชุด
ประกอบด้วย (E-books , E-Learning, E-Journal)
๒. โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
จำนวน ๑ โปรแกรม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล กำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำง ไม่ครบถ้วนหรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้ เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็น
กำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
/-๖- ๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์.........

-๖-

๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่
ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกเช่ำในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำเช่ำเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ของ
ทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย
หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่น
ข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่น
มำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยที่ เ สนอรำคำต่ ำสุ ด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ ว่ ำ ไม่ อ ำจ
ด ำเนิ น งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำสำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏว่ ำ มี ก ำรกระท ำที่ เ ข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ
๖. กำรทำสัญญำเช่ำ
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบพัสดุที่ให้เช่ำได้
ครบถ้วนภำยใน ๕ วันทำกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงเช่ำสำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
กำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
/-๗- ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะ..........

-๗๖.๒ ในกรณีที่ผู้ ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ไม่ส ำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้
ครบถ้วนภำยใน ๕ วันทำกำร หรือสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ ๖.๑ ผู้ชนะ
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำเช่ำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็น
หนังสือ กับสำนักงำนภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้ อยละ ๕ ของรำคำค่ำพัส ดุที่ให้เช่ำที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
รำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓ ) ห นั ง สื อ ค้ ำ ป ร ะ กั น ข อ ง ธ น ำ ค ำ ร ภ ำ ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ต ำ ม ตั ว อ ย่ ำ ง ที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่
กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงิน ทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัว อย่ำง
หนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกัน นี้ จ ะคืน ให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วั น นับ ถัด จำกวัน ที่ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่ำ) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตำมอัตรำส่วนของพัสดุที่ให้เช่ำซึ่งสำนักงำน
ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๗.๑ สำนักงำน จะจ่ำยค่ำเช่ำซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำ เมื่อผู้ให้เช่ำได้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่ำได้ครบถ้วน
ตำมสัญญำเช่ำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงำน ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เช่ำไว้เรียบร้อยแล้ว
๗.๒ ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การจ่ายเงินล่วงหน้า ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทามิได้เว้น
แต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจาเป็นจะต้องจ่าย และมีการกาหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทาสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้กระทาได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการ
จัดซื้อฐานข้อมูลสาเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกาหนดการออกเป็นวาระดังเช่น
วารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดย
อาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำเช่ำแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเช่ำเป็น
หนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำค่ำพัสดุที่ให้เช่ำที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
/-๘- ๙ กำรรับประกัน.......

-๘๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญำเช่ำตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงเช่ำเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่เช่ำที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ สำนักงำน ได้รับมอบพัสดุที่ให้เช่ำ โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของรำคำพัสดุ
ที่เสนอให้เช่ำทั้งหมด แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำ เป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สำนักงำนก่อนกำรรับเงิน
ล่วงหน้ำนั้น
๑๐.๒ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ ข้อ ๙๑ กำรจ่ำยเงินค่ำพัสดุล่วงหน้ำตำมข้อ ๘๙(๓) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรเช่ำครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประเภท เงินอุดหนุนทั่วไป
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
กำรลงกำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำพัสดุจำก
เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่ำนั้น
๑๑.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ให้เช่ำ และได้ตกลงเช่ำพัสดุตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ให้เช่ำจะต้องสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่ำดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้ นต้ องน ำเข้ำมำโดยทำงเรื อในเส้ นทำงที่มี เรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้ บริกำรรั บขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำพัสดุที่ให้เช่ำที่เช่ำดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อ
กรมเจ้ ำ ท่ ำ ภำยใน ๗ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ ำ สั่ ง หรื อ เช่ ำ ของจำกต่ ำ งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ด กำรให้ สิ่ ง ของที่ เ ช่ ำ ดั ง กล่ ำ วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่ งส ำนั กงำนได้คัด เลื อกแล้ ว ไม่ไปทำสั ญ ญำหรื อข้อตกลงเช่ำเป็ น
หนังสือภำยในเวลำที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำก
ผู้ออกหนังสือค้ำประกัน กำรยื่ นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี)
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ
/-๙- ๑๑.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์..........

