(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........./2558
การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 21 เครื่อง

ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ลงวันที่ ............ กันยายน 2558
__________________
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน”
มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 21 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
ซึ่งพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จ ะใช้ง านได้ทัน ที และมีคุณ ลัก ษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ใ นเอกสารประกวดราคาเช่า ด้ว ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉ บับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1
1.2
1.3
1.4

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาเช่า
แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุ คคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

-22.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน ประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เ ป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ.กาหนด
2.6 ผู้ให้เช่าต้องมีผลงานครอบคลุมขอบเขตงานที่สานักงานฯ กาหนด โดยมีมูลค่างานไม่ต่ากว่า
1.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่ วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา
โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อตกลง หรือเอกสารหลักฐานแสดงการเช่า
ที่แสดงรายละเอียดขอบเขตงานชัดเจน
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ :3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น หุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่ว มค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่ว มค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่ว มค้า ฝ่า ยใด
เป็น บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องในเอกสารทุกแผ่น
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6(2)
(5) ผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิ ต
หรือเป็นผู้นาเข้าเครื่องถ่ายเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นสาขาในประเทศไทย โดยหนังสือดังกล่าวข้างต้น
จะต้องออกให้หรือรับรอง ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร
(6) ผู้ให้เช่าต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญในการทางานที่เกี่ยวข้องกับ
ขอบเขตงานที่ติดตั้ง และดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ดังต่อไปนี้
 ช่างซ่อม และดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ต้องผ่านการฝึกอบรม

และได้รับการรับรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
 เจ้าหน้าที่ และผู้ชานาญการที่ติดตั้งซอฟท์แวร์ และเซิร์ฟเวอร์ ต้องผ่านการอบรม
หรือได้รับการรับรองจาก Microsoft
(7) ผู้ให้เช่าต้องมีผลงานครอบคลุมขอบเขตงานที่สานักงานฯ กาหนด โดยมีมูลค่างาน
ไม่ต่ากว่า 1.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสารเสนอ
ราคา โดยแนบหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือข้อตกลง หรือเอกสารหลักฐานแสดง
การเช่าที่แสดงรายละเอียดขอบเขตงานชัดเจน

-44. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
4.2 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่ วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ กาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะเช่าให้แล้วเสร็จ ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของเครื่องถ่ายเอกสาร จานวน 21 เครื่อง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
สานักงานฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
4.5 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสี ยก่ อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..................................................ระหว่างเวลา.............................ถึง..............................
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น ตามข้อ1.5(1)
ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว

-5ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่ อ ปลั ด กระทรวงภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่ าการ
ยกเลิ ก การพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.7

ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวันเวลาที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา โดยใช้
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุไว้ในข้อ 1.4(1)
เป็นหลักประกันจานวน 137,500.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หลัก ประกัน การยื่น ข้อ เสนอตามข้อ นี้ สานัก งานจะคืน ให้ผู้เ สนอราคาหรือ ผู้ค้าประกั น
ภายใน 15 วัน นับ ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
3 ลาดับแรกจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจ ารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงานฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 ในการพิจ ารณาผู ้ช นะการยื่นข้อเสนอ ส่ว นราชการจะใช้ห ลักเกณฑ์ก ารประเมิน
ค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด
ดังนี้

-6(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 30
(2) ผลการประเมินผู้ค้าภาครัฐ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 30
(3) คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 40
โดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ 3 หรื อ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ 4 คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ประโยชน์ต่อสานักงานฯ เท่านั้น
6.4 สานักงานฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงานฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสานักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สานักงานฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.6 สานักงานฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยไม่ พิ จ ารณาจั ด ซื้ อ เลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ารณา ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

-76.7 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับ การคัดเลือกเป็น ผู ้เสนอราคาที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับ ผู ้ส นอราคารายอื่น หรือเป็นผู ้เ สนอราคา
ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 สานักงานฯมีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับ การคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสานักงานฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาเช่า
7.1 ในกรณี ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้ว น
ภายในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2558 นั บ แต่ วั น ที่ ท าข้ อ ตกลงเช่ า ส านั ก งานฯ จะพิ จ ารณาจั ด ท าข้ อ ตกลง
เป็นหนังสือแทนการทาสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้
ผู้ให้เช่าจะทาการขนส่ง และติ ดตั้งเครื่องที่เช่าตามประกาศฯ นี้ให้ถูกต้องครบถ้ว น
ตามที่กาหนด ในลั กษณะพร้อมที่จ ะใช้งานได้ ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ ส่วนกลาง จานวน 20 เครื่อง และสานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จานวน
1 เครื่อง โดยส่งมอบให้แก่ผู้ เช่า ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทาการ
ซึ่งผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ประกอบ พร้อมทั้งเครื่องมือที่จาเป็นในการติดตั้ง โดยให้ผู้ให้เช่าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไ ม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หรื อสานักงานฯเห็ นว่าไม่ส มควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับสานักงานฯ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของ
ราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สานักงานฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4 (2)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

-8หลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การยื่นข้อเสนอ (ผู้ ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวันของค่าเช่าตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ ทาสัญญาเช่า
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ เช่าที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการเช่าครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2559
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ ส านั ก งานฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น จากส านั ก
งบประมาณแล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อสานักงานฯ ได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่า
ตามการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ งหรื อน าสิ่ งของที่ เช่ า ดั ง กล่ าวเข้ ามาจากต่ างประเทศต่อ ส านัก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(2) จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

-910.3 ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 สานักงานฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือข้อเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 สานักงานฯ สงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสั ญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
กันยายน 2558

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ 1.1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายการที่ 1 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นชนิดขาว – ดา ความเร็วไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที จานวน 11 เครื่อง
1.1 คุณสมบัติหลักของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
1.1.1 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถทาสาเนา (ถ่ายเอกสาร) พิมพ์ (Print) สแกน (Scan) และ
รับ-ส่งแฟกซ์ (Fax) ด้วยระบบดิจิตอล จากเอกสารต้นฉบับทุกประเภท
1.1.2 เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องซึ่งมีจาหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือไม่เป็น
เครื่องที่ถูกปรับสภาพมาใหม่ (Recondition หรือ Remanufacturing) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบ
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
1.1.3 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล ทาภาพด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ หรือแอลอีดี
1.1.4 มีระบบอ่านต้นฉบับแบบ One-time Scan อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว สามารถทาสาเนาได้หลายชุด
1.1.5 มีถาดบรรจุกระดาษมาตรฐานอย่างน้อย 2 ถาด บรรจุได้ถาดละไม่น้อยกว่า 500 แผ่น พร้อมถาดป้อนมือ
บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
1.1.6 มีหน่วยความจา (Memory) ไม่น้อยกว่า 2 GB
1.1.7 มีความจุฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ไม่น้อยกว่า 160 GB
1.1.8 มีจอภาพสีแสดงการใช้งานเข้าใจง่ายและชัดเจน ทางานแบบระบบสัมผัส
1.1.9 มีสัญญาณแจ้งตาแหน่งและสาเหตุขัดข้องเพื่อสะดวกในการแก้ไข
1.1.10 มีระบบประหยัดไฟ เมื่อไม่มีการใช้งาน
1.1.11 มีระบบในการเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ
1.1.12 มีระบบในการใส่รหัส User และ Password ในการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 500 Users
1.1.13 การเชื่อมต่อระบบ Network สาหรับการพิมพ์ สามารถเชื่อมต่อด้วย Ethernet 1000Base-Tx / 10
Base-T / USB 2.0 หรือที่ดีกว่า
1.2 คุณสมบัติในการทางานของฟังก์ชั่นถ่ายเอกสาร (Copy)
1.2.1 มีความเร็วในการทาสาเนาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
1.2.2 มีความละเอียดในการทาสาเนาภาพไม่น้อยกว่า 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
1.2.3 มีระบบในการจัดชุดสาเนาอัตโนมัติโดยการวางเหลื่อม หรือวางสลับไขว้กันได้
1.2.4 สามารถถ่ายเอกสารขนาดกระดาษเล็กสุด A5 ไปจนถึงใหญ่สุดขนาด A3 ได้
1.2.5 มีระบบในการปรับย่อ – ขยาย ได้ตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถเลือกระดับได้ครั้งละ 1%
1.2.6 สามารถปรับระดับความเข้มจางของสาเนาได้
1.2.7 สามารถตั้งจานวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 – 999 สาเนา
1.2.8 มีระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ สามารถวางต้นฉบับได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 แผ่น และสามารถอ่าน
ต้นฉบับกลับหน้า – หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
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1.2.9 สามารถทาสาเนาลงบนแผ่นใส พร้อมกระดาษแทรก
1.2.10 เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับได้
1.2.11 มีระบบแทรกงานในกรณีที่มีงานเร่งด่วน สามารถหยุดงานที่กาลังทาอยู่ และแทรกงานใหม่โดยที่ไม่ต้องรอ
ให้งานที่กาลังทาอยู่เสร็จก่อน
1.2.12 มีฟังก์ชั่นในการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานประหยัดกระดาษ ดังต่อไปนี้หรือที่ดีกว่า
 มีฟังก์ชั่นถ่ายบัตรประชาชนที่สะดวก ลดความผิดพลาดของผู้ใช้งาน
 สามารถถ่ายเอกสารแบบรวมต้นฉบับหลายหน้า ให้รวมอยู่ในแผ่นเดียวได้
 สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือ
 สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้
1.3 คุณสมบัติในการทางานของฟังก์ชั่นสแกน (Scan)
1.3.1 สามารถสแกนเอกสาร ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที ทั้งสี
และขาวดาได้ (ขนาด A4, 80 แกรม ผ่านทางเครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ)
1.3.2 สามารถเลือกรูปแบบการสแกนให้ออกมาเป็น TIFF, JPEG, PDF ได้
1.3.3 สามารถปรับความละเอียดในการสแกนภาพได้ตั้งแต่ 200 - 600 จุดต่อตารางนิ้ว
1.3.4 สามารถสแกนต้นฉบับที่มี 2 หน้าอัตโนมัติ
1.3.5 สามารถปรับไฟล์ในการสแกนให้มีขนาดเล็กลงได้จากตัวเครื่องถ่ายเอกสาร
1.3.6 สามารถสแกนเอกสารจากต้นฉบับ ตั้งแต่ขนาด A3 – A5 ได้
1.3.7 สามารถเลือกปลายทางของการสแกนเอกสาร ได้อย่างน้อย 4 วิธี คือ
 สามารถสแกนเอกสารลงหน่วยความจาของเครื่อง เพื่อเรียกใช้งานภายหลัง โดยดึงข้อมูล
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ผ่านโปรแกรมของเครื่องได้
 สามารถสแกนเอกสารไปยัง E-mail ที่ต้องการได้หลายปลายทาง
 สามารถสแกนเอกสารไปยัง Shared Folder ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
 สามารถสแกนเอกสารไปยัง USB ของเครื่องถ่ายเอกสารได้
1.4 คุณสมบัติในการทางานของฟังก์ชั่นพิมพ์ (Print)
1.4.1 ความเร็วในการพิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
1.4.2 ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
1.4.3 ภาษาในการพิมพ์ PCL5, PCL6
1.4.4 Protocol TCP/IP (IPv4 และ/หรือ IPv6)
1.4.5 มีฟังก์ชั่นการสั่งพิมพ์ที่ส่งเสริมการลดการใช้กระดาษ ดังนี้
 สั่งพิมพ์เอกสารหน้า – หลังได้ ทั้งแนวนอนและ แนวตั้ง
 สั่งพิมพ์แบบรวมต้นฉบับหลายหน้าให้อยู่ในหน้าเดียวได้
 สั่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือได้
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1.5 คุณสมบัติในการทางานของแฟกซ์ (Fax)
1.5.1 ความเร็วในการส่ง Fax ไม่น้อยกว่า 3 วินาทีต่อหน้า
1.5.2 ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด 33,600 kbps (G3)
1.5.3 ความละเอียดของภาพที่ส่งไม่น้อยกว่า 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
1.5.4 ส่ง Fax ต้นฉบับที่มี 2 หน้า ได้โดยอัตโนมัติ
1.5.5 สามารถย่อขยายได้ตั้งแต่ 50 - 400%
1.5.6 ส่งเอกสารชุดเดียวไปยังหลายปลายทางได้
1.5.7 สามารถรับแฟกซ์เข้า Share Folder โดยเรียกใช้ผ่านโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
1.5.8 สามารถส่งแฟกซ์แบบ PC Fax ได้
1.5.9 สามารถตรวจสอบสถานะของงานแฟกซ์ได้
1.5.10 สามารถส่งแฟกซ์ โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้ (On Hook Dial)
รายการที่ 2 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นชนิดขาว – ดา ความเร็วไม่น้อยกว่า 50 หน้าต่อนาที จานวน 11 เครื่อง
2.1 คุณสมบัติหลักของเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
2.1.1 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่สามารถทาสาเนา (ถ่ายเอกสาร) พิมพ์ (Print) สแกน (Scan)
และรับ-ส่งแฟกซ์ (Fax) ด้วยระบบดิจิตอล จากเอกสารต้นฉบับทุกประเภท
2.1.2 เป็นเครื่องใหม่แกะกล่องซึ่งมีจาหน่ายในท้องตลาดปัจจุบัน ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนหรือไม่เป็น
เครื่องที่ถูกปรับสภาพมาใหม่ (Recondition หรือ Remanufacturing) โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบ
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และได้รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 เป็นเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นระบบดิจิตอล ทาภาพด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ หรือแอลอีดี
2.1.4 มีระบบอ่านต้นฉบับแบบ One-time Scan อ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวสามารถทาสาเนาได้หลายชุด
2.1.5 มีถาดบรรจุกระดาษมาตรฐานอย่างน้อย 2 ถาด บรรจุได้ถาดละไม่น้อยกว่า 500 แผ่น พร้อมถาดป้อนมือ
บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
2.1.6 มีหน่วยความจา (Memory) ไม่น้อยกว่า 2 GB
2.1.7 มีความจุฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) ไม่น้อยกว่า 160 GB
2.1.8 มีจอภาพสีแสดงการใช้งานเข้าใจง่ายและชัดเจน ทางานแบบระบบสัมผัส
2.1.9 มีสัญญาณแจ้งตาแหน่งและสาเหตุขัดข้องเพื่อสะดวกในการแก้ไข
2.1.10 มีระบบประหยัดไฟ เมื่อไม่มีการใช้งาน
2.1.11 มีระบบในการเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ
2.1.12 มีระบบในการใส่รหัสการใช้งานได้อย่างน้อย 500 Users
2.1.13 การเชื่อมต่อระบบ Network สาหรับการพิมพ์ สามารถเชื่อมต่อด้วย Ethernet 1000Base-Tx / 10
Base-T / USB 2.0
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2.2 คุณสมบัติในการทางานของฟังก์ชั่นถ่ายเอกสาร (Copy)
2.2.1 มีความเร็วในการทาสาเนาไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
2.2.2 มีความละเอียดในการทาสาเนาภาพไม่น้อยกว่า 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
2.2.3 มีระบบในการจัดชุดสาเนาอัตโนมัติโดยการวางเหลื่อม หรือวางสลับไขว้กันได้
2.2.4 สามารถถ่ายเอกสารขนาดกระดาษเล็กสุด A5 ไปจนถึงใหญ่สุดขนาด A3 ได้
2.2.5 มีระบบในการปรับย่อ – ขยาย ได้ตั้งแต่ 25% - 400% และสามารถเลือกระดับได้ครั้งละ 1%
2.2.6 สามารถปรับระดับความเข้มจางของสาเนาได้
2.2.7 สามารถตั้งจานวนการถ่ายเอกสารต่อเนื่องได้ตั้งแต่ 1 – 999 สาเนา
2.2.8 มีระบบป้อนกระดาษอัตโนมัติ สามารถวางต้นฉบับได้ไม่น้อยกว่าครั้งละ 100 แผ่น และสามารถ
อ่านต้นฉบับกลับหน้า – หลัง ได้โดยอัตโนมัติ
2.2.9 สามารถทาสาเนาลงบนแผ่นใส พร้อมกระดาษแทรก
2.2.10 เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับได้
2.2.11 มีร ะบบแทรกงานในกรณีที่มีงานเร่งด่ว น สามารถหยุดงานที่กาลั งทาอยู่ และแทรกงานใหม่
โดยที่ไม่ต้องรอให้งานที่กาลังทาอยู่เสร็จก่อน
2.2.12 มีฟังก์ชั่นในการส่งเสริมให้ผู้ใช้งานประหยัดกระดาษ ดังต่อไปนี้หรือที่ดีกว่า
 มีฟังก์ชั่นถ่ายบัตรประชาชนที่สะดวก ลดความผิดพลาดของผู้ใช้งาน
 สามารถถ่ายเอกสารแบบรวมต้นฉบับหลายหน้า ให้รวมอยู่ในแผ่นเดียวได้
 สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นหนังสือ ให้เป็นสาเนาหน้า – หลังได้
 สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่เป็นเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้
2.3 คุณสมบัติในการทางานของฟังก์ชั่นสแกน (Scan)
2.3.1 สามารถสแกนเอกสาร ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 50 แผ่น/นาที
ทั้งสี และขาวดาได้ (ขนาด A4, 80 แกรม ผ่านทางเครื่องป้อนกระดาษอัตโนมัติ)
2.3.2 สามารถเลือกรูปแบบการสแกนให้ออกมาเป็น TIFF, JPEG, PDF ได้
2.3.3 สามารถปรับความละเอียดในการสแกนภาพได้ตั้งแต่ 200 - 600 จุดต่อตารางนิ้ว
2.3.4 สามารถสแกนต้นฉบับที่มี 2 หน้าอัตโนมัติ
2.3.5 สามารถปรับไฟล์ในการสแกนให้มีขนาดเล็กลงได้จากตัวเครื่องถ่ายเอกสาร
2.3.6 สามารถสแกนเอกสารจากต้นฉบับ ตั้งแต่ขนาด A3 – A5 ได้
2.3.7 สามารถเลือกปลายทางของการสแกนเอกสาร ได้อย่างน้อย 4 วิธี คือ
 สามารถสแกนเอกสารลงหน่วยความจาของเครื่อง เพื่อเรียกใช้งานภายหลัง โดยดึงข้อมูล
จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ผ่านโปรแกรมของเครื่องได้
 สามารถสแกนเอกสารไปยัง E-mail ที่ต้องการได้หลายปลายทาง
 สามารถสแกนเอกสารไปยัง Shared Folder ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้
 สามารถสแกนเอกสารไปยัง USB ของเครื่องถ่ายเอกสารได้
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2.4 คุณสมบัติในการทางานของฟังก์ชั่นพิมพ์ (Print)
2.4.1 ความเร็วในการพิมพ์เอกสารไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
2.4.2 ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
2.4.3 ภาษาในการพิมพ์ PCL5, PCL6
2.4.4 Protocol TCP/IP (IPv4 และ/หรือ IPv6)
2.4.5 มีฟังก์ชั่นการสั่งพิมพ์ที่ส่งเสริมการลดการใช้กระดาษ ดังนี้
 สั่งพิมพ์เอกสารหน้า – หลังได้ ทั้งแนวนอนและ แนวตั้ง
 สั่งพิมพ์แบบรวมต้นฉบับหลายหน้าให้อยู่ในหน้าเดียวได้
 สั่งพิมพ์เป็นรูปเล่มหนังสือได้
2.5 คุณสมบัติในการทางานของแฟกซ์
2.5.1 ความเร็วในการส่ง Fax ไม่น้อยกว่า 3 วินาทีต่อหน้า
2.5.2 ความเร็วในการส่งข้อมูลสูงสุด 33,600 kbps (G3)
2.5.3 ความละเอียดของภาพที่ส่งไม่น้อยกว่า 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
2.5.4 ส่ง Fax ต้นฉบับที่มี 2 หน้า ได้โดยอัตโนมัติ
2.5.5 สามารถย่อขยายได้ตั้งแต่ 50 - 400%
2.5.6 ส่งเอกสารชุดเดียวไปยังหลายปลายทางได้
2.5.7 สามารถรับแฟกซ์เข้า Share Folder โดยเรียกใช้ผ่านโปรแกรมจากเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
2.5.8 สามารถส่งแฟกซ์แบบ PC Fax ได้
2.5.9 สามารถตรวจสอบสถานะของงานแฟกซ์ได้
2.5.10 สามารถส่งแฟกซ์ โดยใช้เครื่องโทรศัพท์ต่อสายได้ (On Hook Dial)
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ข้อกาหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ในการบริหารจัดการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
1. ข้อกาหนดเกี่ยวกับระบบในการจัดการสิทธิ์การใช้งานและจัดทารายงานการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
1.1 ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่รองรับระบบ หรือซอฟท์แวร์ในการทารายงานการใช้งาน และจัดการสิทธิ์
การใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร
1.2 ระบบต้องติดตั้งและทางานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server เท่านั้น
1.3 ระบบสามารถกาหนดให้ผู้ใช้งานสามารถสั่งพิมพ์ไปยังเครื่องถ่ายเอกสาร โดยที่งานยังจะไม่ถูกสั่งพิมพ์
จนกว่าผู้ใช้งานจะมา ล็อกอิน ที่หน้าเครื่องเพื่อสั่งพิมพ์เอกสารได้ (Hold Print)
1.4 ระบบสามารถตรวจสอบรายงานการใช้งานแยกเป็นรายคนหรือรายแผนกได้
1.5 ระบบสามารถจัดสั่ง Report การใช้งานอัตโนมัติไปยัง Administrator ผู้ดูแลระบบได้
1.6 รายงานสามารถจัดทาเป็น CSV และ HTML ได้
1.7 ระบบสามารถสร้าง USER และ Pass Word การเข้าใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารโดยผู้ดูแลระบบได้
2. ข้อกาหนดทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2.1 เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่นาเสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพสินค้า ISO9001
และมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ISO14001 หรือดีกว่า และเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
ที่เสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อมจากสถาบันหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ
2.2 วัสดุสิ้นเปลืองทุกชนิดต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี Material Safety Data Sheets
หรือ MSDS ที่แสดงข้อมูลของสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความอันตรายของสารเคมี, องค์ประกอบของสารเคมี,
มาตรการการปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสกับสารเคมี ฯลฯ
3. ข้อกาหนดทางด้านความชานาญการในการเป็นผู้ให้บริการเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
3.1 ผู้ให้เช่าจะต้องมีหนังสือรับรองการเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือเป็นผู้นาเข้า
เครื่องถ่ายเอกสารจากโรงงานผู้ผลิต หรือเป็นสาขาในประเทศไทย โดยหนังสือดังกล่าวข้างต้นจะต้องออกให้
หรือรับรองไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร
3.2 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความชานาญในการทางานที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตงานติดตั้ง
และดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ดังต่อไปนี้
 ช่างซ่อม และดูแลรักษาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ต้องผ่านการฝึกอบรม และได้รับการรับรอง
จากเจ้าของผลิตภัณฑ์
 เจ้าหน้าที่ และผู้ชานาญการที่ติดตั้งซอฟท์แวร์ และเซิร์ฟเวอร์ ต้องผ่านการอบรมหรือได้รับการรับรอง
จาก Microsoft
3.3 ผู้ให้เช่าต้องมีผลงานครอบคลุมขอบเขตงานที่สานักงานฯ กาหนด โดยมีมูลค่างานไม่ต่ากว่า 1.3 ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลงานที่เสร็จสิ้นแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยแนบ
หนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่แสดงรายละเอียดขอบเขตงานชัดเจน
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3.4 ผู้ให้เช่าต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีแก่ผู้ดูแลระบบ ในการตรวจสอบ
ความพร้อมใช้งานของการพิมพ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเป็นการเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของสานักงานฯ โดยระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 1 วัน
3.5 ผู้ให้เช่าต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารให้แก่ผู้ใช้งาน หรือตัวแทนผู้ใช้งานของแต่ละสานัก
ให้ทราบถึงวิธีการใช้งานที่ถูกต้อง และสามารถใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารได้เต็มประสิทธิภาพสูงสุด
รวมทั้งแนะนาวิธีในการติดต่อ ศูนย์บริการ และวิธีการใช้งานเพื่อช่วยส่งเสริมการลดปริมาณการใช้
หรือวิธีการประหยัดกระดาษ เป็นต้น โดยระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
3.6 ผู้ให้เช่าต้องมีศูนย์บริการรับแจ้งและแก้ไขปัญหา (Call Center) ทั้งทางโทรศัพท์ และอีเมลล์ โดยให้
มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชานาญคอยให้คาปรึกษา และคาแนะนา รวมทั้งรับแจ้ง ติดตาม และแก้ไข
ปัญหาในเวลาราชการ และตลอดระยะสัญญาเช่า
4. ข้อกาหนดในการให้บริการบารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น
4.1 ผู้ให้เช่าต้องให้บริการที่เสนอจะต้องรวมผงหมึกวัสดุสิ้นเปลือง (ยกเว้นกระดาษ) อะไหล่และการบริการ
ซ่อมแซมพร้อมบารุงรักษาและเปลี่ยนอะไหล่ต่างๆ กรณีเครื่องขัดข้องหรือมีปัญหาจากการใช้งานต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง (ด้วยวาจาหรือหนังสือ)
4.2 ผู้ให้เช่าต้องบารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และจัดให้มี บริการ
ตรวจเช็คทาความสะอาดเครื่อง โดยช่างที่มีความชานาญงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งในวันและ
เวลาราชการ ตลอดอายุสัญญา
4.3 ผู้ให้เช่าต้องจัดหาวัสดุสิ้นเปลือง และสารองไว้ที่ สานักงานฯ ในปริมาณที่เพียงพอสาหรับการใช้งาน
ได้ตามปกติตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์
4.4 กรณีเครื่องเสื่อมสภาพหรือชารุดใช้การไม่ได้และมีการซ่อมแซมเป็นประจาผู้เช่าสามารถขอเปลี่ยน
เครื่องใหม่ได้
4.5 ผู้ให้เช่าต้องให้สานักงานฯ ทดลองเครื่อง หลังจากการติดตั้งโดยไม่คิดมูลค่าไม่น้อยกว่า 500 หน้าต่อเครื่อง
4.6 การคานวณค่าเช่าให้ คิดตามจานวนเอกสารที่ ถ่ายเอกสารออกมาสมบูรณ์ใช้ได้ดี โ ดยหั กจานวน
เอกสารที่ถ่ายเสียออก 2% ต่อเครื่องทุกเดือน
4.7 ผู้ให้เช่าจะต้องไม่คิดค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร แต่ให้คิดเป็นค่าบริการหรือคิดตามจานวนการถ่ายเอกสาร
ในอัตราต่อหน้ากระดาษ
4.8 ผู้ให้เช่าต้องดาเนินการจัดหาและติดตั้ง วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้อื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นไปตาม
ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ ก าหนดตามสั ญ ญาเช่ า ซึ่ ง ต าแหน่ ง ติ ด ตั้ ง ตามที่ ก าหนดในแบบหรื อ ข้ อ ก าหนด
สานักงานฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น ระบบเน็ตเวิร์ค และเซิร์ฟเวอร์เท่านั้น
ทีส่ านักงานฯ จะเป็นผู้จัดหาให้
4.9 ซอฟต์แวร์ทุกประเภทที่ติดตั้งให้สานักงานฯ ต้องได้รับสิทธิ์การใช้งานถูกต้องตามกฎหมายและต้องไม่มี
โปรแกรมแอบแฝงหรื อโปรแกรมมุ่งร้ายใดๆ ฝั ง ตัวอยู่ และหากตรวจพบว่ามีโ ปรแกรมลั กษณะ
ดังกล่ าวและได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครือข่ายของสานักงาน ผู้ให้ เช่าต้องรับผิ ดชอบ
ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
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4.10 ผู้ ให้ เช่ าต้ องปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ ที่ ส านั กงานฯ ก าหนดเท่ านั้ น หากต้ องการปฏิ บั ติ งานในพื้ นที่ อื่ น
ที่นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ต้องได้รับอนุญาตจากสานักงานก่อนทุกครั้ง
4.11 ผู้ให้เช่าต้องยินยอมปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องของสานักงานอย่างเคร่งครัด
4.12 ผู้ให้เช่าต้องตระหนักถึงการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลและทรัพย์สิน รวมทั้งความปลอดภัยของบุคลากร
ของสานักงานในช่วงเวลาที่ผู้ให้เช่าทางานอย่างเคร่งครัด
4.13 ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามข้อตกลงในการไม่เปิดเผยความลับ (ถ้ามี) รวมทั้งเงื่อนไขอื่นหรือข้อกาหนด
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลสาคัญของสานักงานฯ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ 1.2

ใบเสนอราคาเช่ าด้วยวิ ธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. ข้าพเจ้า (บริษัท, ห้าง)............................................................................................................อยู่เลขที่
................................................ ตาบล/แขวง................................................อาเภอ/เขต...........................................
จังหวัด........................................ โทรศัพท์................................................. โดย.........................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เลขที่.............................................. โดยตลอดและยอมรับข้อกาหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้า
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กาหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทางาน.....................................................................................................................
ตามข้ อ ก าหนด เงื่ อ นไข แบบรู ป รายการละเอี ยดแห่ ง เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เป็ น เงิ นทั้ ง สิ้ น
................................... บาท ซึง่ ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
3. คาเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา......................วัน นับแต่วันเสนอราคา และสานักงานฯ อาจรั บ
คาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไ ด้ก่ อนที่ จะครบกาหนดระยะเวลาดั งกล่ าว หรื อระยะเวลาที่ได้ ยืดออกไปตามเหตุผ ล
อันสมควรที่สานักงานฯ ร้องขอ
4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
4.1 ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาเช่ า แนบท้ า ยเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายใน..................................วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทาสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสารเช่าด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ แก่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนาม
ในสัญญาเป็นจานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้สานักงานฯ ริบหลักประกัน
การเสนอราคาหรื อ เรี ย กร้ อ งจากผู้ อ อกหนั ง สื อ ค้ าประกั น รวมทั้ ง ยินดี ช ดใช้ ค่ า เสี ยใดที่ อ าจมีแ ก่ ส านั ก งานฯ
และสานักงานฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้ หรือสานักงานฯ อาจเรียกประกวดราคาใหม่ได้
5. ข้าพเจ้ายอมรับว่าสานักงานฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคาเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้ง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
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6. บรรดาหลั ก ฐานประกอบการพิจ ารณา เช่ น ตัว อย่า ง (Sample) แคตตาล็ อ กแบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ สานักงานฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ
สาหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งสานักงานฯส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น
7. เพื่อเป็นหลั กประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทาความเข้าใจและตามความผู กพันแห่ ง
คาเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ.................................................................................. เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคา
เป็นเงินจานวน....................................................บาท มาพร้อมนี้
8. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว
และเข้าใจดีว่าสานักงานฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น
9. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่ นเสนอโดยบริสุ ทธิ์ยุ ติธรรม และปราศจากกลฉ้ อฉลหรือการสมรู้ ร่วมคิดกั น
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่.......................เดือน...................................... พ.ศ..........................................

ลงชื่อ ...............................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ................................................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.3

แบบสัญญาเช่าทั่วไป
สัญญาเลขที่………………………………………..…
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ …………………….….………..............................ตาบล/แขวง…………………...…......
อาเภอ/เขต………...............จังหวัด……....………............เมื่อวันที่….........เดือน………....…………….พ.ศ……....…….
ระหว่าง……………………...............….............โดย....................……………...................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………............................ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ .........………………….......…
มีสานักงานใหญ่อยู่เลขที่……………..……….……..ถนน………......……………...ตาบล/แขวง…………….....………………
อาเภอ/เขต………..........…......จังหวัด………......……….……โดย………….....................ผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท…………………………................................
ลงวันที่…………………….............…....……...(และหนังสือมอบอานาจลงวันที่…………............………………………...)*
แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่ากับ…………........................................
อยู่บ้านเลขที่……..........ถนน…............……………..ตาบล/แขวง……….…..…….…อาเภอ/เขต...........………………….
จังหวัด………….......................…………)* ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้อตกลงในการเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่า …………………………………......................……..................……....
…………………………………………………………………………………….............................................................................
จานวน............................ เป็นราคาทั้งสิ้น……..................……...บาท (……......................…………………………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจานวน………........…………………บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว
ผู้ให้เช่ารับรองว่าสิ่งที่ให้เช่าตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่า
เก็บ และมีคุณภาพ และคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ ในเอกสารแนบท้ายสัญญา
ในกรณีที่เป็นการเช่าสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดลอง ผู้ให้เช่ารับรองว่าเมื่อตรวจทดสอบแล้ว
ต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ากว่าที่กาหนดไว้ด้วย
ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1……………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)
2.2 ผนวก 2……………….(แค็ตตาล็อก)*
2.3 ผนวก 3……………….(แบบรูป)*
2.4 ผนวก 4 …………….. (ใบเสนอราคา)
2.5 ………………………….ฯลฯ…………………………

จานวน…….……........ หน้า
จานวน………………….หน้า
จานวน………………….หน้า
จานวน………………....หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ
และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญา ขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของผู้เช่า
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ผู้ให้เช่าจะส่งมอบสิ่งของที่เช่าตามสัญญาให้แก่ผู้เช่า ณ ……………………..............................................
……………………………….………..…. ภายในวันที่…………….………….เดือน…………………….…….พ.ศ. …………………..
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1. แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดย
เรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ให้
เช่าจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ เช่า ณ…………………………………
ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………………………….…วันทาการ
ข้อ 4. การใช้เรือไทย
ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ เช่าตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนาเข้ามา โดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ให้เช่าต้องจัดการให้สิ่งของ
ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ก่อนปรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่ง
หรือสั่งเช่าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศ จะเป็นแบบเอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้เช่า ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องส่ง
มอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสาเนาใบตราส่งสาหรับของนั้นซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ให้เช่าพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ให้เช่า ต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์ นาวีให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชาระค่าธรรมเนียมพิเศษ
เนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้ว อย่างใดอย่าง
หนึ่งแก่ผู้ให้เช่าด้วย
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ เช่า แต่จะ
ขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ เช่าก่อน โดยยังไม่รับชาระเงินค่าสิ่งของ ผู้เช่ามีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อน
และชาระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ให้เช่าได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ 5. การตรวจรับ
เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้ว นตามสัญญาแล้ว ผู้เช่าจะออก
หลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ให้เช่านามาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่าสิ่งของที่ผู้ ให้เช่าส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1. ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิ
ที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ให้เช่าต้องรีบนาสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้ และนา
สิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ ให้เช่าเอง และ
ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว ผู้ให้เช่าจะนามาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือของด
หรือลดค่าปรับไม่ได้

-3ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบสิ่งของถูกต้อง แต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวน แต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ผู้เช่าจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ * (ความใน
วรรคสามนี้ จะไม่กาหนดไว้ในกรณีที่ผู้ เช่าต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการเช่าสิ่งของที่
ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)
ข้อ 6. การชาระเงิน
(ผู้เช่าตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ให้เช่า เมื่อผู้เช่าได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5. ไว้โดย
ครบถ้วนแล้ว)* ผู้เช่าตกลงชาระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ให้เช่า ดังนี้
6.1 เงินล่วงหน้า จานวน…….............บาท (…………..………………..) จะจ่ายให้ภายใน......…………….วัน
นับแต่วันทาสัญญานี้ ทั้งนี้โดยผู้ให้เช่า จะต้องนาหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น.................................................
(หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)..............................….........…….........
เต็มตามจานวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้เช่าเป็นหลักประกันการชาระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับ
ชาระเงินล่วงหน้านั้น
6.2 เงินที่เหลือ จานวน……………...........…บาท (…………….......………………….) จะจ่ายให้ เมื่อผู้เช่า
ได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5. ไว้โดยครบถ้วนแล้ว)*
การจ่ ายเงิ นตามเงื่ อนไขแห่ งสั ญญานี้ ผู้ เช่ าจะโอนเงิ นเข้ าบั ญชี เงิ นฝากธนาคารของผู้ ใ ห้ เ ช่ า
ชื่อธนาคาร …....................................สาขา....................................ชือ่ บัญชี………............................................…
เลขที่บัญชี……………………….……………ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ(ความใน
วรรคนี้ใช้สาหรับกรณีที่ส่วนราชการจะจ่ายเงินตรงให้แก่ ผู้ให้เช่า (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิน
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่าตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกาหนด)
ข้อ 7. การรับประกัน ความชารุดบกพร่อง
ผู้ให้เช่ายอมรับประกันความชารุดบกพร่อง หรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา………....ปี
……...... เดือน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบ โดยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้ เกิดชารุด
บกพร่อง หรือขัดข้องอันเนื่องมาจาก การใช้งานตามปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….............วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทาสัญญานี้ ผู้ให้เช่าได้นาหลักประกันเป็น………….................................……..เป็นจานวนเงิน
................................………บาท (…………..................……………….……) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…………...............…
(….........……...%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้เช่า เพื่อเป็นหลักการปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านามามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้เช่าจะคืนให้เมื่อผู้ให้เช่าพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญานี้แล้ว (ส่วนหลักประกันตามข้อ 6.1 ผู้เช่าจะคืนให้พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้ายตามข้อ 6.2)*
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เมื่อครบกาหนดส่งมอบสิ่งของต่างสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงเช่าให้แก่ผู้เช่า หรือ
ส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจานวน ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้
ในกรณีที่ผู้เช่าใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้เช่ามีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออก
หนังสือค้าประกันตามสัญญา (ข้อ 6. และ)* ข้อ 8. เป็นจานวนเงินทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้เช่า จะ
เห็นสมควร และถ้าผู้เช่าจัดเช่าสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจานวน หรือเฉพาะจานวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณี
ภายในกาหนด…...........เดือน นับแต่วันเลิกสัญญา ผู้ให้เช่าจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กาหนดไว้ใน
สัญญานี้ด้วย
ข้อ 10. ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9. ผู้ให้เช่าจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็น
รายวัน ในอัตราร้อยละ……….......…….(……....……….%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจาก
วันครบกาหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้องครบถ้วน
การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงเช่าประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ให้เช่าส่งมอบเพียงบางส่วน หรือ
ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทาให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้น
เลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญา
ต่อไปได้ ผู้เช่าจะใช้สิทธิบอกเลิกและริบหลักประกัน หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้าประกันตาม
สัญญา (ข้อ 6. และ)* ข้อ 8. กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้น ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาข้อ 9. วรรคสองก็
ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชาระค่าปรับไปยังผู้ให้เช่า เมื่อครบกาหนดส่งมอบแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะ
ปรับผู้ให้เช่าจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ 11. การรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ เช่าโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากผู้เช่า
ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิ ด หรือบกพร่องของฝ่ายผู้ เช่า หรือ
พฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเป็นเหตุให้ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ
ตามเงื่อนไขและกาหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ให้เช่ามีสิทธิขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของด หรือ
ลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ เช่าทราบภายใน 15
วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

-5ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะ
ขอขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือของด หรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้เช่าที่จะ
พิจารณา
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่าย
ละฉบับ
(ลงชื่อ)
(

ผู้เช่า
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ให้เช่า
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

_______________________________________________________________________
หมายเหตุ * เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมซึ่งส่วนราชการผู้ทาสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.5 (1),(2)

บทนิยาม
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการ
สอบราคาซื้อของสานักงานฯ เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของสานักงานฯ ในคราวเดียวกัน
การมี ส่ ว นได้ เสี ย ไม่ ว่ า โดยทางตรงหรือทางอ้ อมของบุ คคลธรรมดาหรือนิ ติ บุ คคลดั ง กล่ าวข้า งต้ น ได้ แ ก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มี ความสั มพั น ธ์ กั นในเชิ ง บริหาร โดยผู้ จั ด การ หุ้ นส่ วนผู้ จั ดการ กรรมการผู้ จั ดการ ผู้ บ ริหาร หรื อ
ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอานาจหรือสามารถใช้อานาจในการ
บริ ห ารจั ด การกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลอี ก รายหนึ่ ง หรื อ หลายราย ที่ เ สนอราคาให้ แ ก่
สานักงานฯ ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จากัดความรับ
ผิดในห้างหุ้นส่วนจากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
คาว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตรา
อื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อ านาจในการด าเนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดา หรื อของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดารงตาแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่เกี่ยวข้อง
ได้เสนอราคาให้แก่สานักงานฯ ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์
กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายราย
กระทาการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอ
ราคาต่อสานักงานฯ ไม่ว่าจะกระทาโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับ
เงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กาลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กาลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือกระทาการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือ
เพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทาสัญญากับสานักงานฯ หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ สานักงานฯ โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาข้อ 1.6 (1),(2)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1


1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุ คล






จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น

2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล





(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
- สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
- สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
(ก) บุคคลธรรมดา
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น
(ข) คณะบุคคล
- สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น

3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
 สาเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
 ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)

จานวน.............แผ่น

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น

จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
จานวน.............แผ่น
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4. อื่นๆ (ถ้ามี)


.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่น พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้เสนอราคา
(....................................................................)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2


1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จานวน.............แผ่น



2. หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่
ผู้เสนอราคามอบอานาจให้ บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

จานวน.............แผ่น



3. หลักประกันการเสนอราคา

จานวน.............แผ่น



4. อื่นๆ (ถ้ามี)

จานวน.............แผ่น



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................



.....................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่น พร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ .......................................................................... ผู้เสนอราคา
(....................................................................)

