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เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๕
การเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจําสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จํานวน ๓ คัน
ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
__________________
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน”
มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ประจําสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ
จํานวน ๓ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
ประจําสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จํานวน ๓ คัน
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔ แบบสัญญาเช่ารถยนต์
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลผู้ มี อ าชี พ ให้ เ ช่ า พั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาเช่ า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้ อ งไม่เป็ นผู้ที่ ถูก ระบุชื่ อไว้ ใ นบั ญ ชีร ายชื่ อผู้ทิ้ ง งานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

๒
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่ ว นสามั ญ หรื อห้า งหุ้นส่ วนจํา กัด ให้ ยื่น สําเนาหนั งสื อ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในเอกสารแนบท้ายข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
ที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนาที่ประทับตราพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องอีก ๔ ชุด
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๔) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๕) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๓
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคา
ที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาส่งมอบรถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV
ประจําสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคฯ จํานวน ๓ คัน ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ในวันและเวลา
ราชการ ยกเว้นกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดการส่งมอบดังนี้
๔.๓.๑ ส่งมอบ ณ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) จํานวน ๑ คัน
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตําบลช้างเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๔.๓.๒ ส่ งมอบ ณ สํ านั กพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (สพอ.)
จํานวน ๑ คัน
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๔.๓.๓ ส่งมอบ ณ สํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.) จํานวน ๑ คัน
๑๗๐/๘ ถนนกาญจนวานิช ตําบลเขารูปช้าง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๔.๔ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งส่ ง แค็ ต ตาล็ อ กและหรื อ แบบรู ป และรายการละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ที่เป็นต้นฉบับ ๑ ชุด และสําเนาที่ประทับตรา
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องอีก ๔ ชุด ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบ
การพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สํานักงานฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ เอกสารที่เป็นต้นฉบับ
๑ ชุด และสําเนาอีก ๔ ชุด ต้องระบุหัวข้อและขีดเส้นใต้ข้อความลงในแค็ตตาล็อก และหรือเอกสารที่
แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ตู้ที่ติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซ NGV ที่เสนอราคา ตามข้อกําหนด
ในเอกสารแนบท้ายการประกวดราคาให้ชัดเจน เพื่อคณะกรรมการประกวดราคาจะได้พิจารณาเอกสาร
และแค็ตตาล็อกที่ผู้เข้าเสนอราคาได้เสนอมานั้นว่ามีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนด
ในเอกสารประกวดราคาหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ถือเป็นสาระสําคัญในการพิจารณาผลการประกวดราคา
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนยื่นประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรดูร่าง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๒/๒๕๕๕” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่
รับเอกสารเพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม
ข้ อ ๓.๒ และแจ้ ง ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาแต่ ล ะรายทราบผลการพิ จ ารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคา ก่ อ นหรื อ ในขณะที่ มี ก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานฯ จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่าด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ งจนไม่ อ าจดํ า เนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอน
ที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิท ธิ์ใ นการตัดสิ น ใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๕
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
๒,๖๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา
ฯ
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา
๑๔.๐๐ น. เป็นต้ นไป ทั้ ง นี้ จะแจ้ งนั ด หมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เ สนอราคา (บก.๐๐๕)
ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํานวน ๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน
ให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ งจ่ า ยให้ แ ก่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของ
ทางราชการ
๕.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ดั ง ระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๑)

๖
๕.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานฯ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สํานักงานฯ จะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น เอกสารการประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานฯ เท่านั้น
๖.๓ สํานักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสํานักงานฯ
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรื อ สํ านั ก งานฯ มี สิ ท ธิ ใ ห้ผู้ เ สนอราคาชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สํานักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานฯ จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

๗
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สํานักงานฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าว และสํานักงานฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาเช่า
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) สามารถ
ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงเช่า สํานักงานฯ อาจจะ
พิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็น
หนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาเช่า ตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับสํานักงานฯ ที่รวมกันประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําสัญญากับสํานักงานฯ เจ้าของ
งบประมาณแต่ละสํานักงานฯ โดยตรง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
สํานักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ ๗.๓ และข้อ ๙ จะกําหนดในอัตราวันละ ๒,๒๐๐.๐๐ บาท
(สองพันสองร้อยบาทถ้วน) ต่อคัน

๘

๙. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทําสัญ ญาเช่าตามแบบดั งระบุใ นข้อ ๑.๔ แล้ วแต่กรณี จะต้องรั บประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของ
ที่เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓๒ เดือน นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ สํานักงานฯ จะเช่ารถยนต์ในครั้งนี้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อสํานักงานฯ ได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณแล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อสํานักงานฯ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เช่าและได้ตกลงเช่าสิ่งของ
ตามการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แ ล้ว ถ้าผู้ใ ห้เช่าจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือนําเข้าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของโดยเรืออื่นใด
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ นํ า เข้ า ดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของ
นั้ น โดยเรื อ อื่ น ที่ มิ ใ ช่ เ รื อ ไทย ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเช่ น นั้ น ก่ อ นบรรทุ ก ของลงเรื อ อื่ น หรื อ เป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสํานักงานฯ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคา ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น สํานักงานฯ จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๐.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสํานักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานฯ จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๙
๑๐.๕ สํ า นั ก งานฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไขหรื อ ข้ อ กํ า หนดในแบบสั ญ ญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

