
 
ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เร่ือง ประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน ๑ คัน (ผูกพนังบประมาณเป็นระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่ารถโดยสาร
( ร ถ ตู้ )  ข น า ด  ๑ ๒  ท่ี นั่ ง ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์  จ า น ว น  ๑  คั น  
(ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิ นท้ังส้ิน ๑ ,๔๘๕ ,๐๐๐.๐๐ บาท  
(หนึ่งล้านส่ีแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

  เช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ท่ีนั่ง                       จ านวน  1  คัน 

  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ  
ไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ท่ีรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุท่ีประกวดราคาเช่าด้วยวิธี  
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

/ผู้ยื่น… 
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  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
  ผู้ ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.pknpeo.go.th/mainpage  
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒๕๑๐๒๘๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

   ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

                                              
  (นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง) 

ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 



 
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่ ๑/๒๕๖๖ 

การประกวดราคาเช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ทีน่ั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
จ านวน ๑ คัน (ผูกพันงบประมาณเป็นระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

ตามประกาศ ส านักงานศกึษาธกิารจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
ลงวันที ่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ส านักงาน" มีความประสงค์
จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
  เช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง               จ านวน  1  คัน 

  พัสดุที่จะเช่านีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ  
อยู่ในสภาพที่จะใชง้านได้ทนัทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่า 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉ์บบันี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้

  ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๑.๑    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
       ๑.๒    แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไวใ้นระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
       ๑.๓    สัญญาเช่ารถยนต์ 
       ๑.๔    แบบหนังสือค้ าประกัน 
    (๑)  หลักประกันสัญญา 
       ๑.๕    บทนิยาม 
    (๑)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒)  การขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม 
       ๑.๖    แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
    (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

  ๒.     คุณสมบัติของผูย้ื่นข้อเสนอ 
      ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
       ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
       

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRxuUioY5kseCG%0AE7EKDhZSOANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKLaNicFHBX%2BxDR6av4z00obSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RMIdD2GadRyMzUw%2BxdqrXH
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qj0pzDc4TIS9uD78yIjQVy
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6TJNdQ7zYm09OqJe6ET4IC5
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qt%2FuD0SRseq7Pvig%2Bjm9Rl
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RucPL3Q%2BhcaK7JfwkV0g89
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    ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเปน็ผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
       ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้
เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคล 
ที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิุคคล
นัน้ด้วย 
       ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ดังกล่าว 
 ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืน่ขอ้เสนอ

ให้แก ่ส านักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่ว่านัน้ 

 ๒.๑๐  ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี ้

      กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯจะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

      กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

      ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดใหผู้้เข้ารว่มค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

 ๒.๑๑   ผู้ยื่นขอ้เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

  ๓.     หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ  
       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
       ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
     (๑)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบคุคล 
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      (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
      (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษทัมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (๒)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชน่ิติ
บุคคล ให้ยืน่ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุน้ส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูต้อง 
     (๓)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณ ี
     (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
      (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
      (๔.๒)   ส าเนาจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
     (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยืน่พร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
     ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี
เอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วน
ที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
   ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
     (๑)    ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอืน่กระท าการแทนให้
แนบหนงัสือมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับ
มอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รบัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
     (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
     (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ เช่ารถโดยสาร (รถตู้) ขนาด ๑๒ ที่นัง่
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์ จ านวน ๑ คนั (ผูกพนังบประมาณเป็นระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
      (๓.๑)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) 
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     (๓.๒)    ส าเนาหนังสือรบัรองสนิค้า Made In Thailand ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 
     (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยืน่พร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
    ทั้งนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

  ๔.    การเสนอราคา 
   ๔.๑     ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยนัตัวตนของผู้ยืน่
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
   ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงนิบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้้ายใบ
เสนอราคาให้ถกูต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกนั ให้ถือตัวหนังสือเปน็ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ส่งมอบพัสดุให ้ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ ์
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   ๔.๓     ผู้ยืน่ขอ้เสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดทุี่ให้เช่าไม่เกิน ๙๐ วัน 
นบัถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ส านักงาน ให้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่า 
   ๔.๔     ผู้ยืน่ขอ้เสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ตามร่าง TOR ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ ส านักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารปูถ่ายจะต้องรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๗ วัน 
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   ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๔.๖     ผู้ยืน่ขอ้เสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
   เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
   ๔.๘     ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเปน็ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมูล 
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก ่ส านักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
   ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ขอ้เสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชนร์่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกันนัน้ออกจากการเปน็ผู้
ยื่นข้อเสนอ 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผู้ยืน่ข้อเสนอ และส านักงาน จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เว้นแต่ ส านักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้มิใช่เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ ส านักงาน 
   ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
     (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
     (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเปน็ราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอืน่ๆ  
(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
     (๓)    ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพือ่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
     (๔)    ผู้ยื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
     (๕)    ผู้ยื่นขอ้เสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

http://www.gprocurement.go.th/
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  ๕.     หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
   ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้
นี ้ส านักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
   ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ ส านักงาน  
จะพิจารณาจาก ราคารวม 
   ๕.๓     หากผูย้ื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เช่าไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ส านักงานก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่
ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายนัน้ 
   ๕.๔     ส านักงานสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ 
ผ่อนผนั ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้รับเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้เช่าเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักงาน 
    (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์
    (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
   ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือส านักงานมีสิทธิใหผู้้ยืน่ข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ ส านักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
   ๕.๖     ส านักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ส านักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใชจ้่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งส านักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  
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หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน็ตน้ 
    ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้
ว่าไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือส านักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได ้ส านักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากส านักงาน 
   ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาส านักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผูย้ื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม 
หรือสมยอมกันกบัผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 

  ๖.     การท าสัญญาเช่า 
   ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์สามารถส่งมอบพัสดุทีใ่ห้
เช่าได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นับแตว่ันที่ท าข้อตกลงเช่าส านักงานจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสญัญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
   ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ หรือส านักงานเหน็ว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะต้องท าสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ 
กับส านักงานภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ ๕ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ส านกังานยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี้ 
    (๑)     เงินสด 
    (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟท์ลงวันที่
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
    (๓)     หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
    (๔)     หนงัสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทนุ หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยท์ี่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสอืค้ าประกันของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
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    (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกนันี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนั นบัถัดจากวันที่ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใหเ้ช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 
    หลักประกนันี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ให้เชา่ซ่ึง
ส านักงาน ได้รับมอบไว้แล้ว 

  ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   ส านักงาน จะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้
ครบถ้วนตามสัญญาเช่าหรือข้อตกลงเปน็หนงัสือ และส านกังาน ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เช่าไว้เรียบร้อยแล้ว 

  ๘.    อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ให้คดิในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าพัสดุที่ให้เช่าที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

  ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเช่าเป็นหนังสอื แล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่เช่าที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นบัถัดจากวันที่ ส านักงาน ได้รับมอบพัสดุที่ให้เช่า โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบัแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

  ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
   ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อส านักงานได้รบัอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก 
เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น 
   ๑๐.๒   เม่ือส านักงานได้คัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูใ้ห้เช่า และได้ตกลงเช่า
พัสดุตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน าพัสดุทีใ่ห้เช่าดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเปน็ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี ดังนี ้
   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าพัสดทุี่ให้เช่าที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นบัตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 
   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรือ 
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อื่นที่มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน็ของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 
   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
   ๑๐.๓   ผู้ยื่นขอ้เสนอซึ่งส านกังานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเช่า
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ ส านักงานจะริบหลักประกันการยืน่ข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกนัการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
   ๑๐.๔   ส านักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงเช่าเป็นหนงัสือ ให้เปน็ไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกัน ผูย้ื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของส านักงาน ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือเป็นที่สดุ และผู้
ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
   ๑๐.๖   ส านักงานอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผูย้ื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากส านักงานไม่ได้ 
     (๑)    ส านักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการเช่าหรือที่ได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะท าการเช่าครั้งนี้ต่อไป 
     (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยืน่ข้อเสนอที่ชนะการเช่าหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์รว่มกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 
    (๓)    การท าการเช่าครั้งนี้ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ส านักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
    (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
   ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลอืกให้เป็นผู้ให้เช่าต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

  ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
   ส านักงาน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแลว้เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั
การคัดเลือกให้เป็นผูใ้ห้เช่าเพื่อน ามาประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ 




