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ประกาศองค์การจนส่งมวล'ชนกรุงเทพ
เรือ่ ง ประกวดราคาเข่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครือ่ ง และสำรองเครือ่ งถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครือ่ ง ด้วย
วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-๒1๗๗!กฐ)
องค์การขนส่งมวลซมกรุงเทพ มความประสงค์จะประกวดราคาเข่าเครือ่ งถ่ายเอกลาร จำนวน ฟ เครื่อง
และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว|ปถ่เกฐ) ราคากลางของงาน
เข่าในการประกวดราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้ สิน ๑,๖๐๔,๑๕๘.๙๖ บาท (หนึ่งลานหกแลนสีพ่ ันหนึ่งร้อยฟ้าสิบแปดบาท
เก้าสิบสองสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครื่อง
จำนวน ๔,๑๑๓,๒๒๘
แผ่น
และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ เครื่อง
ครั้งที่ เซ
ผูย้ น่ื จ้อเสนอจะด้องมีคณ
ุ สมบ้ต ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลลมละลาย
๓. ไม่อยูร
่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลจึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ จ้อเสนอหรอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชว่ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลจึง่ ถูกระบุจอ่ึ ไวิในบัญชีรายจึอ่ ผูท้ ง้ั งานและได้แจ้งเวิยนจึอ่ ให้เป็นผูท้ ง้ั งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จึง่ รวมถงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ั งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ รีหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ อี าชีพให้เข่าพัสดุทป่ี ระกวดราคาเข่าด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม'เป็นผูม้ ผี ลประโยชน่รว่ มกันกับผูย้ น่ื จ้อเสนอรายยืน่ ทีเ่ จ้ายืน่ จ้อเสนอให้แก่องค์การขนส่งมวลขน
กรุ นทพ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งจ้นอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธหรือความคุม้ กัน จึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื จ้อ
เสนอได้มคี ำลังให้สละเอกสิทธความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ น่ื จ้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6160*โ0ก๔
6 (^ 6 โทโก6ก* ?โ00นโ6โกรก* ะ6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ๋ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์โนวันที่ ๒
พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. โ!ง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยคาวนิ!หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดใด้ที่เว็บไซต์ \พ\7ผ.เวโฑเ3.ถ0.'ปา หรือ ฬห/ผ^[วโ0โนโถทา6ท น ห ร ื อ
สอบลามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๒๔๖-๐๙๗๔ ในวันและเวลาราซการ
ประกาศ ณ วันที่ & 0 ตุล าคม พ.ค. ๒๔๖๓

(นางพนิดา ทองสุข)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ปฏบต์การแทน
ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตง้ั แต่วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ไ ^^X ^ ๙ !V *

เอกสารประกวดราคาฝาด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (6-เวเปป]ก?)
เล พ ํ! ป บ .ั '^ 3
การฝาเครือ่ งถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ เครือ่ ง และส์ารองเครือ่ งถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครือ่ ง
ดามประกาศ องค์การขนส่งมวลซบกรงเทพ
ลงวิ'นที่ )ช0 ตุลาคม ๒๕๖๓
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ ซีง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า ''องค์การ’, มความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาบรายการ ดังนี้
เครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓) เครื่อง
จำนวน ๔1๑๑๓,๒๒๘
แผ่น
และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ เครื่อง
ครังท ๒
พัสดุทจ่ี ะเช่านีต้ องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจ่ ะใช้งาบได้ทนั ทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเข่าด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนีโ้ ดยมีขอ้
แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาทีก่ ำหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญ ญาเข่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร
แบบหบังสิอคํา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยขบร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัดของผู้ยื่นข้อเลนอ
๒.๑ มีความสามารกตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซืง้ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ช้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้'
ชัว่ คราว เนือ่ งจากเป็นผูท้ !๋ึ ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบตั งานของผูป้ ระกอบการตามระเนิยบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งาน
ของหน่วยงาบของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผู้
จัดการ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ รืหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมัลกั บณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกบา
๒.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพให้เข่าพัสดุทป่ี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่ องคัก"ไร ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็บผูก้ ระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมใบการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี้
๒.๙ ไม่เป็นผูไ้ ด้'รบั เอกลิทธึ1๋หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมซืน้ ศาลไทย เวันแต่รฐั บาล
ของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิหธิแ้ ละความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(ส60*โงก10 0ง\^6โกกา6ก* ?โ00นโ6โก60*: 6 - 0?) ของกรมบัญชีกลาง

01. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
{๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเลนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจำกัดให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายซือ่ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จำกัดหรือบริษทั มหาชนจำกัด ให้ยน่ื สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห้สนธิ บัญชรายซือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อึ หุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสบอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใี ช่นติ บิ คุ คล ให้ยืน่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาซนของผูน้ น้ั สำเนาข้อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน {ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือสำเนาหนังสือเตินทางของผูเ้ ป็นหุน้ ส่วนทีม่ ไี ด้ถอึ สัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรองสำเนา
ถูกต้อง
(๓) ใบกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื สำเนา
สัญ ญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาบัตรประจำตัวผู้มีอำนาจ
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ต้ยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ ?0? 1=11.6 (ก๐โ*3เวเ6 □ ๐(ะน๓6ก*
1=0โVกล*)

ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใบข้อ ๑.๖ (๑)

ให้!ดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบนัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรู'ปแบบ โอโ 1=116 (โอโ*ลเว16 อ๐(ะนกา6ก* 1=0โกาล!:)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อปางห้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณทีผ่ ยู้ น่ื ข้อเสนอมอบอำนาจให้บคุ คลอืน่ กระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึง่ ติดอากรแสตม'ปต๋ ามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตบของผูม้ อบอำนาจและผูร้ บั มอบอำนาจ ทัง้ นีห้ าก
ผูร้ บั มอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผูท้ บ่ี รรลุนติ ภิ าวะตามกฎหมายแลัวเท่านัน้
(๒) แคตดาล็อกและ/หรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผสิต
หรอมีหนังลือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายในการยื่นของเสนอราคากับองค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ เท่านั้น
(๓.๒) ต้องไต้รัชการรับรองคุณภาพมาตรฐาน 150 ๙๐๐๑ หรอ 150 ๑๔๐๐๑
หรอ 150 ๑๙๐๐๑ โดยมีเอกสารแสดงหลักฐานการไต้รับรอง
(๓.๓) ต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องถ่ายเอกสารพิ่องค์การกำหนด กับรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องถ่ายเอกสารของผู้เสนอราคา ตามตามราง
เปรียบเทียบคุณลักษณะข้อ ๒๙
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที!่ ตัยน่ื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ โอโ โ!16 (โ,อโย3616 อ(Xนกก6ก!:
โ๐โกกลป
ทัง้ นี้ เมึอ๋ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
ให้โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ โอโ โ!16 (โ๐โ!:ล!ว16 อ0กนกก6ก!: โอโ๓ ล!:)
๔. การเสบอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ื ข้อเสนอตองยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างภาครัฐต้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์น้ี โดยโม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันดัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบโบ
เสนอราคาในรูปแบบ โอโ โแ.6 (โ๐โ*ลเว๒ อ0(ะบกกรก!: โ๐โ๓ล!:)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาใด้เพิย่ งครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสบอราคารวม และหรีอราคาต่อหน่วย และหรีอต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทายใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง
ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถอื ตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยดีดราคารวมทัง้ สิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเฃยน และค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทัง้
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) กรุงเทพฯ
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่นอั ยกว่า ๑๒๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นใต้เสนอไวั และจะถอนการเสนอราคามีไต้
๔.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าระยะเวลา ๒ ป็ ตั้งแต่วันที่ ๑
ธันวาคม ๒๔๖๓ ถืงวันที่ ๓๐ พฤคอีกายน ๒๔๖๕ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที!่ ด้รบั หนังลือแจ้งจาก
องค์การ
๔.๔ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่อง

ถ่ายเอกสาร ๗ เครื่อง และสำรองเครื่องถ่ายเอกสาร ๓ เครื่อง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณ ลักษณะเอพาะ
ฯลฯให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทง้ั หมดเลียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมอพ้นกำหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยืน่ ข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับไข้ในการเสนอราคาใบ รูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท ?0โ ค 16 (?0|ช3เว16 ว0(:น๓©กI 1=0โกาล*) โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผดขอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร ?0? 1=116 ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (ช[ว10ลป) เพือ่ เป็นการ
เสนอราคาให้แก่ องค์การ ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีมผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๔
(๑) หร้อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการๆ จะตัดรายซื้อผู้ยื่นข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะ
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ื ข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒)
และคณะกรรมการฯ เซือ้ ว่ามีการกระทำอันเป็นการชัดขวางการแช่งข้นอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่
ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็นผูย้ น่ื ข้อเสนอ และองค์การ จะพิจารณาลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผูท้ ง้ิ งาน
เวันแต่ องค์กๆร จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ื่นข้อเสนอรายนั้นมีใช่เป็นผูร้ เรื่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมีอ
เป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ องค์การ
๔๙ ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องปฏบัต ตังนี้
(๑) ปฏํบต้ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไวใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอน่ื ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใข้
จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไมไต้
(๔) ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องด็กษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเลนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไชต' ผห/.ฐเวโ๐(ะนเ'6กก61าบ3๐.ปา
๕. หลักเกณฑ์และสิหธึ๋ในการพิจารณา
๔.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ องค์การจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๖ การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ช้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ องค์การ จะพิจารณาจาก
ราคาต่อหน่วย
๕.๓ หากผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรอยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อ
เสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทใ่ี ห้เช่าไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไชทีอ่ งค์การกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ในส่วนหีม่ ใื ช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทำให้เกิดการไต้เปรืยบเสียเปรียบต่อผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการมีดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการๆ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้
๕.๕ องค์การสงวนสิทธ!ม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณีตงั
ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชือ่ ผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างต้วยอีเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชือ่ ผูเ้ ช่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างต้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การ
(๒) ไม่กรอกชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดชือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไชทีก่ ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก,ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำลัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การมีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอชืแ้ จงช้อเท็จจริงเพิ,มเตัมไต้ องค์การ มี
สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจรืงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ องค์การทรงไว้ชง่ื สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาตํา่ สุด หรือราคาหนีง้ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอ
ทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนีง้ รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาเช่าเลยก!ด้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้ เทีอ่ ประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญ และให้ลอื ว่าการตัดสินของ องค์การเป็นเด็ดขาด ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าไข้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้
รวมทัง้ องค์การ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ื ข้อเสนอเป็นผูท้ ง้ิ งาน ไม่วา่ จะเป็น
ผูย้ น่ื ข้อเสนอที!่ ต้รบั การคัดเลือกหรือไมกดาม หากมีเหตุทเ่ี ชือ่ ถือไต้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทำการโดยไม่สจุ ริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชอ่ื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตํา่ สุด เสนอราคาตึา๋ จนคาดหมายไต้วา่ ไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์
กๆร จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ชืแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ ำไห้เชือ่ ได้วา่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชืแ้ จงไม่เป็นทีร่ บั พิงไต้ องค์การ มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่
รับราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ ผูย้ น่ื ข้อเสนอตังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์
กๆร
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาองค์การอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีข่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ ม
กัน หรือมีสว่ นโด้เลืยกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอิน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอ
รายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจรืตอืน่ ใดในการเสนอราคา

๖.

การทำสัญญาเช่า

๖.๑ ในกรณีทผ่ี ขู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุทใ่ี ห้เข่าใด้ครบ
ถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วนั ทีท่ ำข้อตกลงเข่าองค์การจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังลือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ กิได้
๖.๒ ในกรณีทผ่ี ขู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์!ม'สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือองค์การเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูข้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาเข่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังลือ กับองค์การภายใน
๗ วัน นับกัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าพัสดุท่ี
ให้เข่าทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้องค์การยดลือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไป
น
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทํทธ่ี นาคารเซ็นสัง่ จ่าย จึง่ เป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรือดราฟทํ
นัน้ ขำระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทำสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๙ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารทีก่ รมนัญขีกลางกำหนด
(๙) หนังสือคํา้ ประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ท!่ี ดัรฆั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทฅไทย ตาม
รายจึอ่ บริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวิยนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามดัวอย่างหนังสือคํา้ ประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกับนีจ้ ะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับกัดจากวันทีผ่ ซู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูใ้ ห้เข่า) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาเข่าแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุทใ่ี ห้เข่าจึง่ องค์กๆร ได้รบั มอบไว้
แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การ จะจ่ายค่าเข่าจึง่ ได้รวมภาษียลู ค่าเพืม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวง
แล้วให้แก่ผยู้ บ่ื ข้อเสนอที!่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูใ้ ห้เข่า เมือ่ ผูใ้ ห้เข่าได้สง่ มอบพัสดุทใ่ี ห้เข่าได้ครบถ้วนตามสัญญาเข่า
หรือข้อตกลงเป็นหนังลือ และองค์การ ไต้ตรวจรับมอบพัสดุทใ่ี ห้เข่าไว้เรืยบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับดามแบบสัญญาเข่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงเข่าเป็น
หนังสือ ผูใ้ ห้เข่าต้องเสืยค่าปรับเป็นรายวัน วันละ ๔๔๐.-บาท (สีร่ อ้ ยสิล่ บื บาทถ้วน) นับแต่วนั ทีผ่ เู้ ข่าแจ้งจนลืงวันที่
ซ่อมแซมเสร็จ และหากผูใ้ ห้เข่าไม่ทำการแกั!ขหรือซ่อมแซมเกินกว่า ๓ ครัง้ ผูเ้ ข่ามีสทิ ธิบอกเลืกสัญญาเข่า’ได้ และผูใ้ ห้
เข่าเป็นผูเ้ สืยค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดตลอดอายุของสัญ ญาเข่า

๙. การรับประกันความข้ารุดบกพร่อง
ผูข้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ไต้หา่ กัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือห่าข้อ
ตกลงเช่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณ จะต้องรับประกันความข้ารุตบกพร่องของสิง่ ของทีเ่ ช่าทีเ่ กิดขึน้ ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ องค์การ ไต้รบั มอบพัสดุทใ่ี ห้เช่า โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแกัโขให้โขัการโต้ดดี งั
เดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันทีโ่ ด้รบั แจังความข้ารุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยีนข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการเช่าครัง้ นีไ้ ดัมาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๙
การลงนามในสัญญาจะกระห่าได้ ต่อเมือ่ องค์การได้รบั อนุมดี เงินค่าพัสดุจากเงินงบ
ประมาณประจำปี พ,ศ. ๒๔๖๔ แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมือ่ องค์การได้ดดั เลือกผูย้ นี ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูใ้ ห้เช่า และใต้ตกลงเช่าพัสดุตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถาผูใ้ ห้เช่าจะต้องสัง่ หรือนำพัสดุทใ่ี ห้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนัน้
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บรืการรับขนใต้ดามทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ เป็นผูใ้ ห้เช่าจะต้องปฏิบต้ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจังการสัง่ หรือนำพัสดุทใ่ี ห้เช่าทีเ่ ช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้เช่าสัง่ หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวันให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ไดั
(๒) จัดการให้สง่ิ ของทีเ่ ช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือโทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะใดัรบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออืน่ ทีม่ ใี ช่
เรือไทย ซึง่ จะต้องไดัรบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณิทโ้ิ ม่ปฏํบต้ ตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้ ห้เช่าจะดัองรับผํดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิขยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ องค์การไต้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปห่าสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ
ภายในเวลาทีก่ ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ องค์การจะรืบหสักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกรัองจากผูอ้ อกหนังสือคํา้
ประกันการยืน่ ข้อเสนอทันท และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดไข้ความเลืยหายอืน่ (ล้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผูท้ ง้ิ
งาน ตามระเบยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบรืหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ องค์การสงวนสิทธึท๋ จ่ี ะแล้โขเพิ’มเดิมเงือ่ นไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
เช่าเป็นหนังลือ ให้เป็นไปตามความเห้นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)
๑๐.๕ ในกรณิทเ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ น่ื ขัอเสนอจะต้องปฎีบต้ ตามค์าวีนจิ อัยขององค์การ คำวีนจิ ฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็นทีส่ ดุ และผูย้ น่ื ข้อเสนอไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องค่าใข้จา่ ยใดๆ เทิม้ เดิม
๑๐.๖ องค์การอาจประกาศยกเลืกการเช่าในกรณีตอ่ ไปนึโ้ ดัโดยทีผ่ ยู้ น่ื ขัอเสนอจะเรียกร้องค่า
เลียหายใดๆ จากองค์การไม่ได้
(๑) องค์การไมใต้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใข้ในการเช่าหรือทีโ่ ดัรบั จัดสรรแต่โม่เพียงพอที่
จะห่าการเช่าครัง้ นีต้ อ่ ไป

(๒) มีการกระทำทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีข่ นะการเข่าหรือที!่ ด้รบั การคัดเลือกมีผล
ประโยซนร่วมกัน หรือมี?เวนได้เลียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจรืตอืน่ ใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการเข่าครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกัดความเลียหายแก่องค์การ หรือกระทบต่อ
ประโยซนํสาธารณะ
(๔) กรณอืน่ 1ใบ,ทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง ซึง๋ ออก
ตามความใบกฎหมายว่าด้วยการจัดขึอ๋ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติดามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเข่า ผูย้ น่ื ข้อเสนอที!่ ด้รบั การคัดเสือกให้เป็นผูใ้ ห้เข่าด้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑทีก่ ฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องคการ สามารถนำผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ น่ื ข้อเสนอที่!ด้รบั การคัด
เสือกให้เป็นผูใ้ ห้เข่าเพือ่ นำมาประเมีนผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นีห้ ากผูย้ น่ื ข้อเสนอที!่ ด้รบั การคัดเสือกไม่ผา่ นเกณท์ทก่ี ำหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเลนอ
หรือทำสัญญากับองค์การ ไว้ชว่ั คราว
องค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ
เฉ 0 ตุลาคม ๒๔๖๓

คุณ ลักษณะเดรื่ฝ ิงถ่ายเธกฝืาร

๑. เป็นเครือ่ งมีลด้ฟง้ ก่ชนั ขาว-ดำ ระบบดืจตั อล ทำภาพดํวยระบบเลเซอร์ สามารถทำงานเป็นเครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งถ่าย
เอกสาร และสแกนเนอร์ได้โนเครือ่ งเดยวกัน เป็นเครือ่ งใหม่แกะกล่องไม่เคยผ่านการใชังานมาก่อน
๒. เป็นเครือ่ งถ่ายเอกสารระบบดจํตอล แบบเลเซอร์ซนิดผงหมกแห้ง
01. ความเร็วใบการถ่ายเอกสาร ขาวดำไม่นอ้ ยกว่า ๕0 แผ่น / นาที
๔. มีชดุ อ่านด้นฉบับสัตโบมีตบัอบเอกสารได้ทง้ั แบบหนืง่ ต้านและสองต้านสัตโบมีติ
๔ สามารถตัง้ จ้านวนการถ่ายได้ ๑ - ๙๙๙ ฉบบ อย่างดํอเนือ่ ง
๖. สัตราส่วนการย่อขยาย ๒๔ % - ๔0 ๐ %
๗. สามารถสัดเรืย่ งเอกสารได้ไม่นอ้ ยกว่า ๘๙๙ ชุดโดยสัดโนมีด
๘. สามารถใชักระดาษได้ตง้ั แต่ขนาด* ๔ - &๓
๙. มีถาดบรรชุกระดาษ ๒ ถาด สามารถบรรชุกระดาษได้ถาดละ ๔0 0 แผ่น
๑๐. เครือ่ งสามารถเลือกกระดาษสัตโบมีตให้ตรงตามด้นฉบับ
๑๑. เครือ่ งสามารถเปลีย่ นไปใชักระดาษในถาดอืน่ เมอกระดาษทีใชังานใบถาดหมด
๑๒. สามารถถ่ายงานโดยอ่านด้นฉบับเทียงครัง้ เดียวและตัง้ จ้าบวนสำเนาได้
๑๓. สามารถถ่ายเอกสารและสัดเป็นรูปเล่นได้
๑๔ สามารถลบขอบดำของสำเบาได้ทง้ั ๔ ด้าน หรือ่ เสือกเฉพาะด้านได้
๑๔. สามารถแทรกงานเร่งด่วนได้ โดยจะพักงาบเก่าจ้านวนทีเ่ หลือไวั
๑๖. หน่วยประมวลผลไม่นอ้ ยกว่า (0นลI 00โ6)/ ๑.๒ 61-12
๑๗. หน่วยความจ้ามาตรฐาน {{ฬ6กก0โ)/) ใบเครือ่ ง ๔68 8ฐกา เ-เ3ฬ 015^ไม่นอ้ ยกว่า ๓๒๐ 68 1-100
๑๘. ความละเอ่ยดถ่ายเอกสาร ๖๐๐ X ๖๐0 ปเว;
๑๙. จอคำสัง่ แบบสัมผัสภาษาไทยขนาด ๙ นิว้ (เผ78น66ผ7 00ผ780แ ^ ผ61) ปรับอ่สระระด้นการมองได้
๒0 . มีระบบควบคุมการถ่ายเอกสาร 1ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนการใชัโดยสามารถตัง้ รหัสได้
๒๑. มีการรัชประกันคุณภาพ การซ่อมแซมโดยไม่คดค่าใชัจา่ ย รวมทัง้ วัสดสินเปลือง เซ่น ผงหมีก ตลอดอายุสญ
ั ญา
๒๒. การบรหารสัญญาระหว่างสัญญา
- การซ่อมแซมเครือ่ งทุกครัง้ ด้องให้บริการถงสถานทีโ่ ดยไม่คดิ ค่าบริการตลอดอายุสญ
ั ญา ดำเนินการไม่เกินวัน
ทำการสัดไปน้ขแต่ไค้แจ้ง
- ทางบริษทั ตองมาทำการตรวจเช็คทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละคเง
- บริษทั ต้องจัดเครือ่ งทดแทนให้หากเครือ่ งถ่ายเอกสารต้องหำการซ่อมแซม และต้องยกเขาซ่อมเพอเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้องค์การ
๒๓. ผูไ้ ห้ฟาด้องลดปริมาณกระดาษเสียอย่างน้อย ๓96 ของยอดกระดาษถ่ายเอกสารทัง้ หมดในแต่ละเดือน
๒๔. จัดให้มกี ารอบรมและสอนการใชัเครือ่ ง และพร้อมตดตัง้ ตามจุดด่าง ๆ ทีองค์การก่าหนด

(น'เยนครนทร์ ปรซาคุณ)
น!.ห,กสส.
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๒๕. ในกรณีเครือ่ งถ่ายเอกสารฟ้ารุดหรือขัดข้อง เนือ่ งจากการใขังานตามปกด ผูใ้ ห้ฟาดกลงจะส่งฟ้างมาทำการแกไข
หรือข่อมแซมภายในวันเตยวกันกับวันทีผ่ ฝู้ าไต้แข้งให้ผใู้ ห้เข่าทราบ เมอผูฟ้ าแข้งซ่อมก่อนเวลา ๑๓,๐0 นาฬกา
ผูใ้ ห้เข่าจะเข้าซ่อมแซมใบวันทำการถัดไป หากผูใ้ ห้เข่าไมห้าการแก่ไซหรือซ่อมแซมตามทีผ่ ู'้ เข่าไต้แข้งให้ทราบ
ผูใ้ ห้ฝาต้อง๙ ยค่าปรบเป็นรายวัน วันละ ๔๔0 .- บาท(ทีร่ อยทีส่ บิ บาทถ้วน) บันแต่วนั ทีผ่ ฟู้ รแข้งจนถึงวับที่
ซ่อมแซมเส!จ และหากผูใ้ ห้เข่าไมห้าการแก่ไซหรือซ่อมแซมเกนกว่า ๓ ดรัง้ ผูเ้ ข่ามีสทิ สิบอกเลกสัญญาเข่าใต้
และผูใ้ ห้ฝาเป็นผูเ้ สียค่าใข้จา่ ยตัง้ หมดตลอดอายุของสัญญาเข่า
๒๖. ระยะเวลารับประกัน ๒ ป็
๒๗. ผูเ้ สนอราคาต้องมีหบังสิอแต่งตัง้ เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผูผ้ ลตหรือมีหนงสิอแต่งตัง้ เป็นต้วแหนจำหม่าย
ในการยืน่ ซองเสนอราคา กับ องค์การขบส่งมวลซนกรุงเทพ เท่านัน้ (โดยแนบเอกสารวัชรองพวัอมการเสบอ
ราคา)
๒๘. สินค้าต้องไตัรบั การรัชรองคุณภาพมาตรฐาน 150 ๙00๑ หรือ 150 ๑๔๐๐® หรือ 150 ๑๙๐๐๑ โดยมีเอกสาร
แสดงหลักฐานการไต้รบั รอง
๒๙. ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เอกสารประกอบการพิจารณาต้านเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง โดยต้องส่งเอกสารฆาพรอมกับการยืน่
เอกสารคุณลักษณะซองการประกวดราคาในครัง้ นีโ้ ดยจัดทำเอกสารตารางเปรืยบเทียบรายละเอยดคุณลักษณะ
เฉพาะเครือ่ งถ่ายเอกสารทีอ่ งค์การซนส่งมวลซนกรุงเทพกำหนด กับรายละเอียดคุณลักษณะของเครือ่ งถ่าย
เอกสารของผูเ้ สนอราคา ตามตัวอย่างเปรยบเทียบต้านล่างนี้
รายละเอียดที่
รายละเอียดทีผ่ เู้ สนอราคาเสนอ
เอกสารอ้างอีง(ระบุเลขหบ้า)
องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ กำหนด

(นายนครนหรื ปรืซาคุแ
รก.ห.กสส.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ใด้รันจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใบการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใข่งานก่อสร้าง

๑. ซือ่ โครงการ ฟาเครือ่ งก่ายเอกสาร
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานธุรการกลาง สำนักบริการและจัดซือ้ องค์การขนส่งมวลซนกรุงเทพ
๒. วงเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๒,๑๔๐,๐0๐.- บาท (รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
๓. วนทีก่ า็ หบดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่
......
ค่าก่ายเอกสารแผ่น ละ 0.๓๙ บาท ระยะเวลาเข่า ๒ จ ตัง้ แต่วบั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๔๖๔ เป็นเงินรวมทัง้ ลิน้ ๑,๖๐๔,๑๔๘.๙๒.-บาท (หนึง่ ล้านหกแสนแพันหนึง่ ร้อยห้าสิบ
แปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
๔. แหส่งทีม่ าของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามสัญ ญาเลขท ี่ ซ.๖๐/ ๒๔๖๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๔๖๑ อัตราค่าก่ายเอกสารแผ่นละ ๐ . ๓๙ บาท
(รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยประมาณการใช้งาน ๒,๐๔๖,๖๑๔ แผ่น/ปี ระยะเวลา ๒ ปี รวมเป็นจำนวน
๔,๑๑๓,๒๒๘ แผ่น
๔. รายซือ่ เจ้าหน้าทีผ่ กู้ ำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๔.๑ นางสาวจำรัส นิม่ อนงค์
พนักงานธุรการ ๔ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานธุรการกลาง สำนักบริการและจัดซือ้
๔.๒ นางพรพรรณ ขำด
พนักงานธุรการ ๔ งานธุรการกลาง สำนักบริการและจัดซือ้
๔.๓ นายสุวทย ทรัพย์มี
พนักงาบธุรการ ๓ งานธุรการกลาง สำนักบริการและจัดซือ้

