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ประกาศองคก์ารจนสง่มวล'ชนกรงุเทพ
เรือ่ง ประกวดราคาเขา่เครือ่งถา่ยเอกสาร จำนวน ๗ เครือ่ง และสำรองเครือ่งถา่ยเอกสาร จำนวน ๓ เคร่ือง ดว้ย

วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (6-๒1๗๗!กฐ)

องค์การขนส่งมวลซมกรุงเทพ มความประสงคจ์ะประกวดราคาเข่าเครือ่งถ่ายเอกลาร จำนวน ฟ เคร่ือง 
และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เคร่ือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว|ปถ่เกฐ) ราคากลางของงาน 
เขา่ในการประกวดราคาครัง้นี ้ เป็นเงินท้ังสิน ๑,๖๐๔,๑๕๘.๙๖ บาท (หน่ึงลานหกแลนส่ีพันหน่ึงร้อยฟ้าสิบแปดบาท 
เก้าสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เคร่ือง จำนวน ๔,๑๑๓,๒๒๘ แผ่น
และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ เคร่ือง 
คร้ังท่ี เซ

ผูย่ื้นจ้อเสนอจะดอ้งมคีณุสมบต้ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลมละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลจ่ึงอยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนจ้อเสนอหรอทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขา่ยสารสบเทศของกรมบญัชกีลาง

๔. ไมเ่ปน็บคุคลจ่ึงถูกระบจ่ึุอไวิในบญัชรีายจ่ึอผู้ทัง้งานและได้แจ้งเวิยนจ่ึอใหเ้ปน็ผู้ทัง้งานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง จ่ึงรวมถงนติิบคุคลทีผู่ท้ัง้งานเปน็หุน้สว่นผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจาบเุบกษา

๗. เปน็บคุคลธรรมดาหรือนติิบคุคล ผู้มอีาชพีใหเ้ขา่พสัดทุีป่ระกวดราคาเขา่ดว้ยวิธปีระกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าว

๘. ไม'เป็นผู้มีผลประโยชนร่ว่มกนักบัผูย้ืน่จอ้เสนอรายยืน่ทีเ่จา้ยืน่จอ้เสนอใหแ้ก่องค์การขนส่งมวลขน 
กรุ นทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไม่เปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่จน้อยา่งเปน็ 
ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์ร้ังนี้

๙. ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน จ่ึงอาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู้ย่ืนจ้อ 
เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผูย้ืน่จอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (6160*โ0ก๔ 
6 (^ 6 โทโก6ก* ?โ00นโ6โกรก* ะ 6 - (วิ?) ของกรมบญัชกีลาง



ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ๋จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์โนวันท่ี ๒ 
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. โ!ง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาวนิ!หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้ท่ีเว็บไซต์ \พ\7ผ.เวโฑเ3.ถ0.'ปา หรือ ฬห/ผ^[วโ0 โนโถทา6ท น ห ร ื อ  
สอบลามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๔๖-๐๙๗๔ ในวันและเวลาราซการ

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ 6-6? ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถงึวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันท่ี & 0  ตุลาคม พ.ค. ๒๔๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏบต์การแทน 
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ



ไ ^ ^ X  ̂ ๙ ! V *

เอกสารประกวดราคาฝาดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (6-เวเปป]ก?)
เล พ ํ! ป บ .ั ' ^ 3

การฝาเครือ่งถา่ยเอกสาร จำนวน ๗ เครือ่ง และสา์รองเครือ่งถา่ยเอกสาร จำนวน ๓ เคร่ือง 
ดามประกาศ องคก์ารขนสง่มวลซบกรงเทพ 

ลงวิ'นท่ี )ช 0 ตลุาคม ๒๕๖๓

องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซ่ีงต่อไปนีเ้รียกว่า ''องค์การ’, มความประสงคจ์ะประกวดราคาเชา่ดว้ยวิธ ี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ตาบรายการ ดงันี้

เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓) เคร่ือง จำนวน ๔1๑๑๓,๒๒๘ แผ่น
และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ เคร่ือง 
ค รัง ท ๒

พสัดทุีจ่ะเชา่นีต้องเปน็ของแท ้ของใหมไ่มเ่คยใชง้านมากอ่นไมเ่ปน็ของเกา่เกบ็ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งาบได้ทันทีและมี 
คณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเขา่ดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสฉ์บบันีโ้ดยมขีอ้ 
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไว้ในระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาเขา่เครือ่งถา่ยเอกสาร
๑.๔ แบบหบังสิอค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑.๕ บทนยิาม

(๑) ผู้มีผลประโยขบร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๒. คุณสมบัดของผู้ย่ืนข้อเลนอ
๒.๑ มคีวามสามารกตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกกจิการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซืง้อยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนชอ้เสนอหรือทำสญัญากับหนว่ยงานของรัฐไว้' 

ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ึ!๋มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฎบิตังานของผูป้ระกอบการตามระเนยิบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขา่ยสารสนเทคของกรมบญัชกีลาง



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหนว่ยงาบของรัฐใบระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บรืหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคุีณสมบตัแิละไมมลักับณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและ 
การบริหารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกบา

๒.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีใหเ้ขา่พสัดทุีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๒.๘ ไม่เปน็ผู้มผีลประโยชนร่์วมกนักบัผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก ่ องคัก"ไร ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปบ็ผูก้ระทำการอบัเปน็การขดัขวางการแขง่ขบัอย่างเปน็ธรรมใบการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รังนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้'รับเอกลิทธ๋ึ1หรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมซ้ืนศาลไทย เวันแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังใหส้ละเอกสิหธ้ิและความคุ้มกันเช่นว่านัน้

๒.๑๐ ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(ส 60*โงก10 0ง\^6โกกา6 ก* ?โ00นโ6โก60*: 6 - 0?) ของกรมบญัชกีลาง 

01. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คอ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

{๑) ในกรณผีูย่ื้นขอ้เลนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามัญหรือหา้งหุน้สว่นจำกัดใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผู้จัดการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พร้อมทัง้รับรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรือบริษทัมหาชนจำกดั ให้ย่ืนสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห้สนธิ บญัชรายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบัญชีผู้ถึอหุ้นราย 
ใหญ่ (ถา้ม)ี พร้อมทัง้รับรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย่ื้นข้อเสบอเปน็บคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีม่ใีช่นติบิคุคล ให้ย่ืน 
สำเนาบตัรประจำตวัประชาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น {ถ้ามี) สำเนาบตัรประจำตัว 
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเตินทางของผู้เป็นหุน้ส่วนท่ีมีได้ถึอสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ใบกรณผีูย่ื้นขอ้เสนอเปน็ผูย่ื้นขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเปน็ผูร่้วมคา้ ให้ย่ืนสำเนา
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แลว้แต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจ

(๔) บัญชีเอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ต้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ ?0?  1=11.6 (ก๐โ*3เวเ6 □ ๐(ะน๓ 6ก* 
1=0โVกล*)

ทัง้นี ้ เมือ่ผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนนิการแนบไฟสเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑)



ให!้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบนญัชีเอกสารส่วนที ่ ๑ ดังกล่าวในรู'ปแบบ โอโ 1=116 (โอโ*ลเว16 อ๐(ะนกา6ก* 1=0โกาล!:) 
๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อปางหอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปน้ี

(๑) ในกรณท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 
อำนาจซึง่ตดิอากรแสตม'ปต๋ามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตบของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 
ผูรั้บมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลวัเทา่นัน้

(๒) แคตดาลอ็กและ/หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือแต่งต้ังเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผสิต 
หรอมีหนังลือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในการยื่นของเสนอราคากับองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เท่าน้ัน

(๓.๒) ต้องไต้รัชการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 150 ๙๐๐๑ หรอ 150 ๑๔๐๐๑ 
หรอ 150 ๑๙๐๐๑ โดยมีเอกสารแสดงหลักฐานการไต้รับรอง

(๓.๓) ต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องถ่ายเอกสารพิ่องค์การกำหนด กับรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องถ่ายเอกสารของผู้เสนอราคา ตามตามราง 
เปรียบเทียบคุณลักษณะข้อ ๒๙

(๔) บัญชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดที!่ตย่ืันพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้จัด 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ โ!16 (โ,อโย3616 อ(Xนกก6ก!:
โ๐โกกลป

ทัง้นี ้ เมึอ๋ผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนนิการแนบไฟสเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจดัชือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสร้างบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ โ!16 (โ๐โ!:ล!ว16 อ0กนกก6ก!: โอโ๓ ล!:) 

๔. การเสบอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตองยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้งภาครฐัตว้ย

อิเลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเีลก็ทรอนกิสน์ี ้โดยโม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันดัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบโบ 
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ โแ.6 (โ๐โ*ลเว๒ อ0(ะบกกรก!: โ๐โ๓ ล!:)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาท และเสนอราคาใดเ้พิย่งครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสบอราคารวม และหรอีราคาตอ่หนว่ย และหรอีตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ทายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคญั โดยดดีราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเฃยน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพสัดุให้ ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อัยกวา่ ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาทีต่นใต้เสนอไวั และจะถอนการเสนอราคามไีต้

๔.๓ ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาสง่มอบพัสดุท่ีให้เชา่ระยะเวลา ๒ ป็ ต้ังแต่วันท่ี ๑
ธันวาคม ๒๔๖๓ ถืงวันท่ี ๓๐ พฤคอกีายน ๒๔๖๕ นับถัดจากวันลงนามในสญัญาเช่า หรือวันท่ี!ด้รับหนังลือแจ้งจาก 
องค์การ

๔.๔ ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ เคร่ือง



ถ่ายเอกสาร ๗ เคร่ือง และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ เคร่ือง ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐั 
ด้วยอเิลก็ทรอนกิส ์ เพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้องค์การจะยดึไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอยีดคณุลกัษณะเอพาะ
ฯลฯใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเลยีกอ่นทีจ่ะตกลงย่ืนขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาเชา่อเิลก็ทรอนกิส์

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให ้
ถอืตามเวลาของระบบการจัดซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมอพน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมรั่บเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๗ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจัดทำเอกสารสำหรับไข้ในการเสนอราคาใบรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท ? 0 โ ค 16 (?0|ช3เว16 ว0(:น๓©กI 1=0โกาล*) โดยผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งเปน็ผู้รับผดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชดัเจนของเอกสาร ?0?  1=116 กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (ช[ว10ลป) เพือ่เป็นการ 
เสนอราคาใหแ้ก ่ องค์การ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๘ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์จะดำเนนิการตรวจสอบ
คุณสมบตัของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายวา่ เปน็ผูย่ื้นข้อเสนอทมีผลประโยชนร่์วมกนักบัผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๔ 
(๑) หร้อไม่ หากปรากฏวา่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการๆ จะตดัรายซ้ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะ 
มกีารพจิารณาข้อเสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การชดัขวางการแชง่ชนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เซือ้วา่มกีารกระทำอนัเปน็การชดัขวางการแชง่ขน้อยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และองค์การ จะพจิารณาลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ผูท้ิง้งาน 
เวันแต่ องค์กๆร จะพจิารณาเห็นวา่ผูย่ื้นข้อเสนอรายน้ันมีใช่เป็นผู้รเร่ืมให้มีการกระทำตังกลา่วและได้ให้ความร่วมมีอ
เปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาของ องค์การ

๔ ๙ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบตั ตังน้ี
(๑) ปฏบ้ํตตามเง่ือนไขทีร่ะบไุวใบเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพมิ และภาษอ่ืีนๆ (ถ้าม)ี รวมค่าใข้

จ่ายทัง้ปวงไว้ดว้ยแล้ว
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไต้ 
(๔) ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งดก็ษาและทำความเขา้ใจในระบบและวิธกีารเลนอราคาดว้ยวิธ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไชต' ผห/.ฐเวโ๐(ะนเ'6กก61าบ3๐.ปา 
๕. หลักเกณฑ์และสิหธึ๋ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้องค์การจะ
พจิารณาตดัสนิโดยใช้หลักเกณฑ ์ ราคา



๕.๖ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ชอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ องคก์าร จะพจิารณาจาก

ราคาต่อหนว่ย
๕.๓ หากผูย่ื้นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไมถ่กูต้องตามขอ้ ๒ หรอย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีใ่หเ้ชา่ไมค่รบถว้น หรือเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเง่ือนไชทีอ่งคก์ารกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอีเลก็ทรอนกิสใ์นสว่นหีม่ใืชส่าระสำคญัและ 
ความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไตเ้ปรืยบเสยีเปรียบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การมดีพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการๆ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๕.๕ องค์การสงวนสทิธ!ม่พจิารณาข้อเสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณตีงั
ต่อไปน้ี

(๑) ไมป่รากฏชือ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายชือ่ผูรั้บเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัชือ้จัดจา้งตว้ยอเีลก็ทรอนกิส ์หรือบญัชรีายชือ่ผูเ้ชา่เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัชือ้จดัจา้งตว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ขององคก์าร

(๒) ไมก่รอกชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเง่ือนไชทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อเิล็กทรอนกิส์ทีเ่ปน็สาระสำคัญ หรือมผีลทำใหเ้กดิความไตเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก,ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอืน่

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำลญัญา คณะกรรมการ 
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รือองคก์ารมสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอชืแ้จงชอ้เทจ็จรงิเพ,ิมเตมัไต ้องค์การ มี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรือไม่ทำสัญญา หากขอ้เทจ็จรืงตงักล่าวไมเ่หมาะสมหรือไมถู่กต้อง

๕.๖ องค์การทรงไว้ช่ืงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรอืราคาหนีง้ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกเชา่ในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนีง้รายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาเชา่เลยก!ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เทีอ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็ 
สำคัญ และใหลื้อว่าการตัดสนิของ องค์การเปน็เดด็ขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ไขจ้า่ย หรือคา่เสยีหายใดๆ มีได้ 
รวมทัง้องค์การ จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเีลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอที!่ตรั้บการคดัเลอืกหรอืไมกดาม หากมเีหตุทีเ่ชือ่ถอืไต้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไมส่จุริต เช่น การ 
เสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใช้ชือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติิบคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตึา๋จนคาดหมายไตว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ต ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รือองค ์
ก รๆ จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอนัน้ช้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำไหเ้ช่ือได้ว่า ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิการตามเอกสาร 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากคำชืแ้จงไม่เปน็ทีรั่บพงิไต้ องค์การ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่ 
รบัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วไมม่สีทิธเิรียกร้องคา่ใชจ้า่ยหรือคา่เสยีหายใดๆ จากองค์ 
กๆ ร

๕.๗ กอ่นลงนามในสญัญาองคก์ารอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หาก



ปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีข่นะการประกวดราคาหรือทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกมผีลประโยชนร์ว่ม 
กัน หรือมีสว่นโด้เลยืกบัผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอิน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่ว่ากระทำการทจุรตือืน่ใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาเช่า
๖.๑ ในกรณทีีผู่ข้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์สามารถส่งมอบพัสดุท่ีให้เข่าใด้ครบ

ถว้นภายใน ๕ วันทำการ นบัแตว่นัทีท่ำขอ้ตกลงเขา่องคก์ารจะพจิารณาจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัลอืแทนการทำสญัญา 
ตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ กิได้

๖.๒ ในกรณท่ีีผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์!ม'สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัทำการ หรือองค์การเหน็ว่าไม่สมควรจัดทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื ตามข้อ ๖.๑ ผู้ขนะการประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาเขา่ตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนงัลือ กบัองคก์ารภายใน 
๗ วัน นบักัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเปน็จำนวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่พสัดทุี ่
ใหเ้ขา่ทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หอ้งคก์ารยดลอืไว้ในขณะทำสญัญา โดยใข้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไป 
น

(๑) เงินสด
(๒) เชค็หรือดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย จ่ึงเปน็เช็คหรือดราฟทลํงวันทีท่ีใ่ช้เช็คหรือดราฟทํ

นัน้ขำระตอ่เจ้าหนา้ทีใ่นวันทำสญัญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๙ (๒) หรือจะเปน็หนงัสอืค้ําประกนัอิเลก็ทรอนกิสต์ามวิธีการทีก่รมนญัขีกลางกำหนด 
(๙) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี!ดัรัฆอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทฅไทย ตาม 
รายจึอ่บรษิทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวิยนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามดัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลกัประกบันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วัน นบักดัจากวันทีผู้่ซนะการประกวดราคา 

อเิล็กทรอนกิส ์(ผู้ใหเ้ข่า) พนัจากขอ้ผกูพนัตามสญัญาเขา่แลว้
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอัตราสว่นของพสัดุทีใ่หเ้ข่าจ่ึงองค์กๆร ได้รับมอบไว้

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การ จะจา่ยคา่เขา่จึง่ไดร้วมภาษยีลูคา่เพืม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวง 
แลว้ใหแ้กผู่ย่ื้บขอ้เสนอที!่ดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูใ้หเ้ขา่ เม่ือผู้ให้เข่าได้ส่งมอบพัสดุท่ีให้เข่าได้ครบถ้วนตามสัญญาเข่า 
หรือข้อตกลงเปน็หนงัลือ และองค์การ ไต้ตรวจรับมอบพสัดุท่ีใหเ้ข่าไว้เรืยบร้อยแล้ว 

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัดามแบบสญัญาเขา่แนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรือข้อตกลงเข่าเปน็ 

หนังสือ ผูใ้หเ้ขา่ตอ้งเสยืคา่ปรบัเปน็รายวนั วันละ ๔๔๐.-บาท (ส่ีร้อยส่ิลืบบาทถ้วน) นับแต่วันท่ีผู้เข่าแจ้งจนลืงวันท่ี 
ซ่อมแซมเสร็จ และหากผูใ้หเ้ขา่ไมท่ำการแก!ัขหรือซอ่มแซมเกนิกว่า ๓ คร้ัง ผูเ้ขา่มสีทิธิบอกเลกืสญัญาเขา่’ได้ และผู้ให้ 
เขา่เปน็ผูเ้สยืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดตลอดอายขุองสญัญาเขา่



๙. การรับประกันความข้ารุดบกพร่อง
ผู้ขนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ซ่ึงไต้หา่กญัญาเชา่ตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือห่าข้อ 

ตกลงเช่าเป็นหนังสือ แลว้แตก่รณ จะตอ้งรับประกนัความขา้รุตบกพร่องของสิง่ของทีเ่ชา่ทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไม ่
นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถัดจากวันที ่ องค์การ ไต้รับมอบพัสดุท่ีให้เช่า โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกัโขให้โขัการโต้ดีดัง
เดมิภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันทีโ่ด้รับแจังความข้ารุดบกพร่อง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธ๋ึในการยีนข้อเสนอและอ่ืนๆ
๑๐.๑ เงนิคา่พสัดสุำหรบัการเชา่ครัง้นีไ้ดมัาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๙ 

การลงนามในสญัญาจะกระหา่ได ้ตอ่เมือ่องค์การไดรั้บอนมุดีเงินคา่พสัดจุากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ,ศ. ๒๔๖๔ แลว้เทา่นัน้

๑๐.๒ เมือ่องค์การไดด้ดัเลือกผู้ยีนขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูใ้หเ้ชา่ และใต้ตกลงเชา่พสัดุตามการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ถาผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งสัง่หรอืนำพสัดทุีใ่หเ้ชา่ดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนัน้ 
ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รืการรับขนใต้ดามทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูใ้หเ้ชา่จะตอ้งปฏบิต้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสริมการพาณชิยนาวี 
ดังน้ี

(๑) แจงัการสัง่หรอืนำพสัดทุีใ่หเ้ชา่ทีเ่ชา่ดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ให้เช่าส่ัง หรอืเชา่ของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวง 
คมนาคมประกาศยกเวันใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืนไดั

(๒) จัดการใหส้ิง่ของทีเ่ชา่ดังกลา่วบรรทกุโดยเรือโทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ 
ไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะใดรับัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมีใช่ 
เรือไทย ซ่ึงจะต้องไดัรับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณท้ิิโม่ปฏํบ้ตตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้หเ้ชา่จะดอังรบัผดํตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสริมการพาณขิยนาวี

๑๐.๓ ผู้ย่ืนขอ้เสนอซึง่องค์การไตค้ดัเลอืกแลว้ ไม่ไปหา่สญัญาหรือข้อตกลงเช่าเปน็หนังสือ 
ภายในเวลาทีก่ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ องค์การจะรืบหสกัประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกรัองจากผู้ออกหนงัสอืค้ํา 
ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัท และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหข้ดไขค้วามเลยืหายอืน่ (ลา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผู้ทิง้ 
งาน ตามระเบยบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหืารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ องค์การสงวนสิทธ๋ึท่ีจะแล้โขเพิ’มเดิมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 
เชา่เปน็หนงัลอื ใหเ้ปน็ไปตามความเหน้ของสำนกังานอัยการสงูสดุ (ล้ามี)

๑๐ .๕ ในกรณทิีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผูย้ืน่ขอัเสนอจะตอ้งปฎบีต้ตามคา์วนีจิอยัขององค์การ คำวีนจิฉยัดังกล่าวใหถื้อเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรยีกร้องคา่ใขจ้า่ยใดๆ เทิม้เดมิ

๑๐.๖ องค์การอาจประกาศยกเลกืการเชา่ในกรณตีอ่ไปนึโ้ดโัดยทีผู่ย้ืน่ขอัเสนอจะเรยีกรอ้งคา่ 
เลยีหายใดๆ จากองค์การไม่ได้

(๑) องค์การไมใต้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการเช่าหรือท่ีโดัรับจัดสรรแต่โม่เพยีงพอท่ี
จะหา่การเชา่คร้ังนีต้อ่ไป



(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีข่นะการเขา่หรอืที!่ดร้บัการคดัเลอืกมผีล 
ประโยซนร่วมกัน หรือม?ีเวนได้เลียกบัผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขน้อย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกันกับ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทำการทจุรืตอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการเขา่ครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดัความเลยีหายแก่องค์การ หรือกระทบต่อ
ประโยซนํสาธารณะ

(๔) กรณอ่ืน1ใบ,ทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ๋ึงออก 
ตามความใบกฎหมายวา่ดว้ยการจดัขึอ๋จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๑. การปฏิบัติดามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการเขา่ ผู้ย่ืนขอ้เสนอที!่ด้รับการคัดเสือกใหเ้ปน็ผู้ใหเ้ขา่ด้องปฏบิตัติาม 

หลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบยีบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

องคการ สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอที่!ด้รับการคัด 
เสอืกใหเ้ปน็ผูใ้หเ้ขา่เพือ่นำมาประเมนีผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นีห้ากผูย้ืน่ขอ้เสนอที!่ดร้บัการคดัเสอืกไมผ่า่นเกณทท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการย่ืนขอ้เลนอ 
หรอืทำสญัญากบัองค์การ ไว้ช่ัวคราว

องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ 
เฉ 0  ตุลาคม ๒๔๖๓



คุณลักษณะเดรื่ฝิงถ่ายเธกฝืาร

๑. เป็นเคร่ืองมีลด้ฟ้งก่ชันขาว-ดำ ระบบดืจัตอล ทำภาพดํวยระบบเลเซอร์ สามารถทำงานเป็นเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองถ่าย 
เอกสาร และสแกนเนอร์ได้โนเคร่ืองเดยวกัน เป็นเคร่ืองใหม่แกะกล่องไม่เคยผ่านการใชังานมาก่อน 

๒. เป็นเคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดจํตอล แบบเลเซอร์ซนิดผงหมกแห้ง 
01. ความเร็วใบการถ่ายเอกสาร ขาวดำไม่น้อยกว่า ๕0 แผ่น /  นาที 
๔. มีชุดอ่านด้นฉบับสัตโบมีตบัอบเอกสารได้ท้ังแบบหน่ืงต้านและสองต้านสัตโบมีติ 
๔ สามารถต้ังจ้านวนการถ่ายได้ ๑ -  ๙๙๙ ฉบบ อย่างดํอเน่ือง
๖. สัตราสว่นการย่อขยาย ๒๔ % - ๔0 ๐ %
๗. สามารถสัดเร่ืยงเอกสารได้ไม่น้อยกว่า ๘๙๙ ชุดโดยสัดโนมีด 
๘. สามารถใชักระดาษได้ต้ังแต่ขนาด* ๔ - &๓
๙. มีถาดบรรชุกระดาษ ๒ ถาด สามารถบรรชุกระดาษได้ถาดละ ๔0 0  แผ่น
๑๐. เคร่ืองสามารถเลือกกระดาษสัตโบมีตให้ตรงตามด้นฉบับ
๑๑. เคร่ืองสามารถเปล่ียนไปใชักระดาษในถาดอ่ืนเมอกระดาษทีใชังานใบถาดหมด
๑๒. สามารถถ่ายงานโดยอ่านด้นฉบับเทียงคร้ังเดียวและต้ังจ้าบวนสำเนาได้
๑๓. สามารถถ่ายเอกสารและสัดเป็นรูปเล่นได้
๑๔ สามารถลบขอบดำของสำเบาได้ท้ัง ๔ ด้าน หร่ือเสือกเฉพาะด้านได้
๑๔. สามารถแทรกงานเร่งด่วนได้ โดยจะพักงาบเก่าจ้านวนท่ีเหลือไวั
๑๖. หน่วยประมวลผลไม่น้อยกว่า (0นลI 00โ6)/ ๑.๒ 61-12
๑๗. หน่วยความจ้ามาตรฐาน {{ฬ6กก0โ)/) ใบเคร่ือง ๔68 8ฐกา เ-เ3ฬ 015^ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ 68 1-100 
๑๘. ความละเอย่ดถา่ยเอกสาร ๖๐๐ X ๖๐0  ปเว;
๑๙. จอคำส่ังแบบสัมผัสภาษาไทยขนาด ๙ น้ิว (เผ78น66ผ7 00ผ 780แ  ^ ผ61) ปรับอ่สระระด้นการมองได้ 
๒0 . มีระบบควบคุมการถ่ายเอกสาร 1 ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนการใชัโดยสามารถต้ังรหัสได้ 
๒๑. มีการรัชประกันคุณภาพ การซ่อมแซมโดยไม่คดค่าใชัจ่าย รวมท้ังวัสดสินเปลือง เซ่น ผงหมีก ตลอดอายุสัญญา 
๒๒. การบรหารสัญญาระหว่างสัญญา

- การซ่อมแซมเคร่ืองทุกคร้ังด้องให้บริการถงสถานท่ีโดยไม่คิดค่าบริการตลอดอายุสัญญา ดำเนินการไม่เกินวัน 
ทำการสัดไปน้ขแต่ไค้แจ้ง
- ทางบริษทัตองมาทำการตรวจเช็คทำความสะอาดอย่างนอ้ยเดือนละคเง
- บริษัทต้องจัดเคร่ืองทดแทนให้หากเคร่ืองถ่ายเอกสารต้องหำการซ่อมแซม และต้องยกเขาซ่อมเพอเป็นการ 
อำนวยความสะดวกให้องค์การ

๒๓. ผู้ไหฟ้าด้องลดปริมาณกระดาษเสียอย่างนอ้ย ๓96 ของยอดกระดาษถ่ายเอกสารท้ังหมดในแต่ละเดือน 
๒๔. จัดให้มีการอบรมและสอนการใชัเคร่ือง และพร้อมตดต้ังตามจุดด่าง  ๆทีองค์การก่าหนด

(น'เยนครนทร์ ปรซาคุณ)
น!.ห,กสส.
II



๒๕. ในกรณีเคร่ืองถ่ายเอกสารฟ้ารุดหรือขัดข้อง เน่ืองจากการใขังานตามปกด ผู้ให้ฟาดกลงจะส่งฟ้างมาทำการแกไข 
หรือข่อมแซมภายในวันเตยวกันกับวันท่ีผู้ฝาไต้แข้งให้ผู้ให้เข่าทราบ เมอผู้ฟาแข้งซ่อมก่อนเวลา ๑๓,๐0 นาฬกา 
ผู้ให้เข่าจะเข้าซ่อมแซมใบวันทำการถัดไป หากผู้ให้เข่าไมห้าการแก่ไซหรือซ่อมแซมตามท่ีผู้'เข่าไต้แข้งให้ทราบ 
ผูใ้หฝ้าตอ้ง๙ ยค่าปรบเปน็รายวัน วันละ ๔๔0 .- บาท(ท่ีรอยท่ีสิบบาทถ้วน) บันแต่วันท่ีผู้ฟรแข้งจนถึงวับท่ี 
ซ่อมแซมเส!จ และหากผู้ให้เข่าไมห้าการแก่ไซหรือซ่อมแซมเกนกว่า ๓ ดร้ัง ผู้เข่ามีสิทสิบอกเลกสัญญาเข่าใต้ 
และผู้ใหฝ้าเปน็ผู้เสยีค่าใข้จ่ายต้ังหมดตลอดอายุของสญัญาเขา่

๒๖. ระยะเวลารับประกัน ๒ ป็
๒๗. ผู้เสนอราคาต้องมีหบังสิอแต่งต้ังเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลตหรือมีหนงสิอแต่งต้ังเป็นต้วแหนจำหม่าย 

ในการย่ืนซองเสนอราคา กับ องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ เท่าน้ัน (โดยแนบเอกสารวัชรองพวัอมการเสบอ 
ราคา)

๒๘. สินค้าต้องไตัรับการรัชรองคุณภาพมาตรฐาน 150 ๙ 00๑  หรือ 150 ๑๔๐๐® หรือ 150 ๑๙๐๐๑ โดยมีเอกสาร 
แสดงหลักฐานการไต้รับรอง

๒๙. ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเอกสารประกอบการพิจารณาต้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง โดยต้องส่งเอกสารฆาพรอมกับการย่ืน 
เอกสารคณุลกัษณะซองการประกวดราคาในคร้ังนีโ้ดยจัดทำเอกสารตารางเปรืยบเทยีบรายละเอยดคุณลักษณะ 
เฉพาะเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีองค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพกำหนด กับรายละเอียดคุณลักษณะของเคร่ืองถ่าย 
เอกสารของผู้เสนอราคา ตามตัวอย่างเปรยบเทยีบตา้นลา่งนี้

รายละเอยีดที่
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กำหนด

รายละเอียดท่ีผู้เสนอราคาเสนอ เอกสารอ้างอีง(ระบุเลขหบ้า)

(นายนครนหรื ปรืซาคุแ 
รก.ห.กสส.



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ใด้รันจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ใบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข่งานก่อสร้าง

๑. ซ่ือโครงการ ฟาเครือ่งกา่ยเอกสาร
/  หนว่ยงานเจา้ของโครงการ งานธรุการกลาง สำนกับรกิารและจัดซือ้ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ 

๒. วงเงนิงบประมาณ เปน็เงิน ๒,๑๔๐,๐0๐.- บาท (รวมภาษมีลูคา่เพิม่)
๓. วนทีก่า็หบดราคากลาง (ราคาอา้งองิ) วันท่ี ......

คา่กา่ยเอกสารแผน่ละ 0.๓๙ บาท ระยะเวลาเขา่ ๒ จ  ต้ังแต่วับที ่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ 
พฤศจกิายน ๒๔๖๔ เปน็เงินรวมทัง้ลิน้ ๑,๖๐๔,๑๔๘.๙๒.-บาท (หน่ึงล้านหกแสนแพันหน่ึงร้อยห้าสิบ 
แปดบาทเกา้สบิสองสตางค)์ รวมภาษมีลูคา่เพิม่ 
๔. แหสง่ทีม่าของราคากลาง (ราคาอา้งองิ)

ตามสญัญาเลขท ี่ ซ.๖๐/ ๒๔๖๑ ลงวันท่ี ๒๘ กนัยายน ๒๔๖๑ อตัราคา่กา่ยเอกสารแผน่ละ ๐ .๓๙ บาท 
(รวมภาษมีลูคา่เพิม่) โดยประมาณการใชง้าน ๒,๐๔๖,๖๑๔ แผน่/ป ี ระยะเวลา ๒ ปี รวมเป็นจำนวน
๔,๑๑๓,๒๒๘ แผ่น
๔. รายซือ่เจา้หนา้ทีผู่ก้ำหนดราคากลาง (ราคาอา้งองิ)

๔.๑ นางสาวจำรสั นิม่อนงค์ พนกังานธุรการ ๔ รักษาการในตำแหนง่
หวัหนา้งานธรุการกลาง สำนกับริการและจัดซือ้

๔.๒ นางพรพรรณ ขำด พนกังานธรุการ ๔ งานธรุการกลาง สำนักบริการและจัดซ้ือ
๔.๓ นายสวุทย ทรพัยม์ ี พนกังาบธรุการ ๓ งานธรุการกลาง สำนักบริการและจัดซ้ือ


