
 เอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) 

เลขที่............... 

การเชา่รถยนต์ จํานวน 18 คัน ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e – bidding) 

ตามประกาศองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 

ลงวันที่ ............................ 

--------------------------------------------------------- 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  ซึ่งต่อไปน้ี เรียกว่า “อ.อ.ป.”  มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า
รถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) จํานวน 18 คัน ตามรายการ ดังน้ี 

 (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบดับเบ้ิลแคบ เกียร์ธรรมดา จํานวน 3 คัน  

 (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา จํานวน 15 คัน  

ซึ่งพัสดุที่จะเช่าทั้งหมดน้ีเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่จําหน่ายในท้องตลาด เป็นของใหม่และย่ีห้อ
เดียวกัน ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบสัญญาเช่ารถยนต์ 
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน 

(1) หลักประกันการเสนอราคา    
(2) หลักประกันสัญญา 

1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้มผีลประโยชน์ร่วมกัน 

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
2.1 มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 

/2.4 ....- 
 



-2- 
 

2.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ อ.อ.ป.        

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี       

2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาํคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

2.14 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ ที่มีการรองรับว่ารถที่ผู้เช่าใช้งาน
อยู่สามารถเข้ารับบริการ และซ่อมบํารุงรักษาตามศูนย์บริการท่ีมีมาตรฐานที่ครอบคลุมทุกจังหวัด โดยให้แนบ
รายช่ือศูนย์บริการมาตรฐานมาพร้อมกับหนังสือรับรองของผู้ผลิตด้วย 

2.15 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ว่าสามารถส่งมอบรถยนต์ได้ภายใน 
30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 3. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ   

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

      (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
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              (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ         

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบ ใน
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
           (1) ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ี 
หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน  
     (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
    (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 

(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ        
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ ตามสถานที่ที่กําหนด 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา       
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาเช่า  

4.4 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ที่
จะให้เช่า ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวน้ี อ.อ.ป. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5  ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

4.6 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่..............เดือน............................. 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถงึ 16.30 น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.7 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
การเสนอราคาให้แก่ อ.อ.ป. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และ อ.อ.ป. จะพิจารณาลงโทษ 
ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ อ.อ.ป. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็น ผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ อ.อ.ป. 

/4.9 ....- 
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4.9 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 
(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 
(4) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(5) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

5.  หลักประกันการเสนอราคา  

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 889,830.- บาท  (แปดแสนแปด
หมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) 

5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 

5.2 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ยกเว้น ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง 
หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง ส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ อ.อ.ป. ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่................เดือน................................. 2561 ระหว่าง
เวลา  8.30 น. ถึง  16.30 น.  

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า”ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี 
    (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
    (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้า 
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
/หลัก ....- 
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 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี อ.อ.ป. จะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้าํประกันภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ อ.อ.ป. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบ้ีย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
6.1 ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี อ.อ.ป. จะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 

                   ในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ อ.อ.ป. จะพิจารณาจาก ราคารวม 
6.3 หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ อ.อ.ป. กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 

6.4 อ.อ.ป. สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ อ.อ.ป. 

(2) ไม่กรอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้ความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ อ.อ.ป. มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้
อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่
ถูกต้อง 

6.6 อ.อ.ป. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ อ.อ.ป. เป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย 
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง อ.อ.ป. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืน 
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ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืน
ข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ อ.อ.ป. จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ อ.อ.ป. มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก อ.อ.ป. 

6.7 ก่อนลงนามในสัญญา อ.อ.ป. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

7. การทําสัญญาเช่า 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาเช่าตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 

หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับ อ.อ.ป. ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ อ.อ.ป. ยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือ ดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนดดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ยกเว้น ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) 

7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ    
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว  
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8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
อ.อ.ป. ตกลงชําระค่าเช่าในอัตราคงที่ตลอดอายุสัญญาให้แก่ผู้ให้เช่าเป็นรายเดือน ตามเดือน

ปฏิทินซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา
ประกันภัยรถยนต์ที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่านํ้ามันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการ
ใช้งานตามปกติ และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่านํ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ 

ในการชําระค่าเช่า ผู้ให้เช่าต้องส่งใบแจ้งหน้ีเรียกเก็บค่าเช่าไม่น้อยกว่า 5 วันทําการของ     
อ.อ.ป. ก่อนครบกําหนดการชําระค่าเช่าในแต่ละเดือน อ.อ.ป. จะชําระค่าเช่าในวันครบกําหนดชําระค่าเช่าหรือ
ภายหลังจากน้ัน โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ทําการ อ.อ.ป.  

ในกรณีที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ายเป็นการเช่าไม่เต็มเดือนปฏิทิน ให้คิดค่าเช่าเป็น
รายวันตามจํานวนวันที่เช่าจริง 

อ.อ.ป. มีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ อ.อ.ป. ไม่ได้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของ
ผู้ให้เช่า หรือเพราะความชํารุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า 

การคํานวณค่าเช่ารายวันตามสัญญาน้ีให้ถือว่าหน่ึงเดือนมี 30 วัน  
สําหรับเดือนแรกของสัญญา ผู้ให้เช่าจะเร่ิมคิดค่าเช่าได้ต่อเม่ือส่งมอบคันสุดท้ายเสร็จสิ้น

ครบถ้วนตามสัญญา 

9. อัตราคา่ปรบั 
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่ารถยนต์แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือ

ข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกําหนดการส่งมอบตามสัญญา ให้คิดใน
อัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของค่าเช่ารถยนต์คันที่ไม่ส่งมอบตามสัญญา (โดยคํานวณจากอัตราค่าเช่า 60 
เดือน/คัน) นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ให้เช่าได้นํารถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ 
อ.อ.ป จนถูกต้องครบถ้วน  

 10.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทําสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือทํา

ตามข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี หากรถยนต์ที่เช่าคันใดขัดข้องใช้งานไม่ได้ตามปกติไม่ว่าจะเกิดจาก   
เหตุใด ผู้ให้เช่าจะต้องนํารถยนต์คันใหม่ที่มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า 
และมีสภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่าทั้งในเรื่องความนิยมในย่ีห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ 
(price list) ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจาก อ.อ.ป. ด้วยค่าใช้จ่ายของ  ผู้ให้เช่าเอง
ทั้งสิ้น 

 หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่นํามาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตามวรรคหน่ึง  
ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม นอกจาก อ.อ.ป. มีสิทธิหักค่าเช่า คิดเป็นรายวันต่อคัน ตามข้อ 8 แล้ว  อ.อ.ป. มีสิทธิปรับ 
ผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของราคาค่าเช่ารถยนต์ที่ไม่พร้อมใช้งาน (โดยคํานวณจาก
อัตราค่าเช่า 60 เดือน/คัน) ต้ังแต่วันที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจาก อ.อ.ป. ให้นํารถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่า
นํารถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ 
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หากผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหน่ึง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติดต่อกันเกิน 3 (สาม) วัน อ.อ.ป. มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้โดยทําเป็นหนังสือแจ้งไป
ยังผู้ให้เช่า 

ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นํารถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหน่ึง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อ่ืนมาเปลี่ยน 
แต่ไม่ตรงตามที่กําหนดไว้ในวรรคหน่ึง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อ.อ.ป. มีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทน
ได้ จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่า
รถยนต์จากบุคคลอ่ืนทั้งสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพ่ิมขึ้น (ถ้ามี) 

11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ  
11.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการเช่าครั้งน้ี  ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจําปี 

พ.ศ. 2561 – 2566   
ราคากลางจัดเช่าครั้งน้ี เป็นเงิน  17,796,600.- บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันหก

ร้อยบาทถ้วน)  ตามรายละเอียด ดังน้ี 
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 

แบบดับเบ้ิลแคบ เกียร์ธรรมดา จํานวน 3 คัน ราคากลาง 3,540,600.- บาท (สามล้านห้าแสนสี่หมื่นหกร้อย
บาทถ้วน)  

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) เกียร์ธรรมดา จํานวน 15 คัน ราคากลาง 14,256,000.- บาท (สิบสี่ล้าน
สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ อ.อ.ป ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณ
รายได้-รายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2561 – 2566 แล้วเท่าน้ัน   

11.2 เมื่อ อ.อ.ป. ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่า จะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานเช่าดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน    
7 วันนับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่   
มิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

 
 
 

/11.3 ....- 
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11.3 ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่ง อ.อ.ป. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือภายใน

เวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 อ.อ.ป. จะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

11.4  อ.อ.ป. สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ อ.อ.ป. คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

 11.6 อ.อ.ป. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก อ.อ.ป. ไม่ได้ 

(1) อ.อ.ป. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 

(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา  

(3) การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ อ.อ.ป. หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง              
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

12. การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
อ.อ.ป. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้ให้เช่าเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ

หรือทําสัญญากับ อ.อ.ป. ไว้ช่ัวคราว 
 

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้
       เมษายน 2561 

 
 
 

----------------------------------------------------------- 
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บทนิยาม 
 “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลที่เขา้เสนอ
ราคาในการประกวดราคาของ อ.อ.ป. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เขา้เสนอราคาในการประกวดราคาของ อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน 
 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลา่วมีความสมัพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี 
 (1) มีความสมัพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จดัการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอํานาจ หรือสามารถ  
ใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ที่เสนอ 
ราคาให้แก่ อ.อ.ป. ในการประกวดราคาคร้ังน้ี 
 (2) มีความสมัพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นสว่นไม่จํากัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นบรษิัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดอีก
รายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่ อ.อ.ป. ในการประกวดราคา ครั้งน้ี 
 คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่ ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถอืหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้า ในกิจการน้ัน 
หรือในอัตราอ่ืนตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือ
บางขนาด 
 (3) มีความสมัพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จดัการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล 
รายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญใ่นบริษทัจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ อ.อ.ป. ในการประกวดราคาคร้ังน้ี หรือใน
นัยกลับกัน 
 การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่ 
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ 
บุคคลดังกล่าว 
 ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร     
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถ้ือหุ้น 
ที่แท้จริงของหา้งหุ้นส่วน หรือบริษัทจาํกัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่ อ.อ.ป. ในการประกวดราคาคราวเดียวกัน ให้ถือ
ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานน้ันมีความสมัพันธ์ตาม (1) (2) หรือ (3)  แล้วแต่กรณ ี
 “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหน่ึงหรือ 
หลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่ออ.อ.ป. ไม่จะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรบัว่าจะ
ให้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขูว่่าจะใช้
กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต   

ทั้งน้ีโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพ่ือให้
ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับ อ.อ.ป. หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมหรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบ อ.อ.ป. โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

  -------------------------------- 
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บัญชเีอกสารส่วนที่ 1 

 

    1.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจํากัด 

- สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล   
        ไฟล์ข้อมลู………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …… …….......แผ่น 
     - บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ    

     ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     - ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี)    
    ไม่มีผูม้ีอํานาจควบคุม 
    มีผู้มีอํานาจควบคุม 

         ไฟล์ข้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
  

     (ข)  บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด 
      - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล      

  ไฟล์ข้อมลู………………………….…...ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     - สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ       

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     - บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ      

    ไฟล์ข้อมลู……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….….......แผ่น     
       บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถ้ามี)   

   ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
   มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่          

     ไฟล์ข้อมูล…………………………..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
    -  ผูม้ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  
   ไม่มีผู้มีอํานาจควบคุม 
   มผีู้มีอํานาจควบคุม 

        ไฟลข์้อมูล………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

    2.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล 
     (ก)  บุคคลธรรมดา 
      - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน   

      ไฟล์ข้อมลู……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     (ข)  คณะบคุคล 
     - สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน 

  ไฟล์ข้อมลู………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น
     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ……….…….......แผ่น 
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    3.  ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเปน็ผู้ร่วมคา้ 
    - สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า    

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     (ก)  ในกรณผีู้ร่วมคา้เปน็บคุคลธรรมดา 
     -  บุคคลสัญชาติไทย 
        สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......
แผ่น 

      -  บุคคลทีม่ิใช่สัญชาติไทย 
         สําเนาหนังสือเดินทาง 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
     (ข)  ในกรณผีู้ร่วมคา้เปน็นิติบุคคล 
      -  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุน้ส่วนจํากัด 
         สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
      -  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ 

 ไฟล์ข้อมูล…………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
      -  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) 

 ไม่มีผูค้วบคุม 
         มีผู้ควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น
              -  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 
        สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………......แผ่น 
     -  สํานาหนังสือบริคณห์สนธิ  

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………......แผ่น 
 -  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …….….......แผ่น 
  -  บัญชผีู้ถือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี)  
    ไม่มีผูถ้ือหุ้นรายใหญ ่
  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่

        ไฟล์ข้อมลู……………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………….......แผ่น 
- ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  
 ไม่มีผูม้ีอํานาจควบคุม 
 มีผู้มีอํานาจควบคุม 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….....แผ่น 
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  4.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ....................................................................................................................................................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
   ...................................................................................................................................................... 

ไฟล์ข้อมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
   ........................................................................................................................................................ 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าย่ืนพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ีถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
      ลงช่ือ.............................................................ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
             (...........................................................) 
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บัญชเีอกสารส่วนที่ 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน ………..…….......แผ่น 

 2.  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน 
               ลงนามในใบเสนอราคาแทน  

      ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 3.  หลักประกันการเสนอราคา 
                ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 4. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้จัดส่งภายหลัง 
วันเสนอราคา เพ่ือใช้ในประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังน้ี 

   4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
   4.2 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 5.  อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
     5.1............................................................................................................................................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     5.2............................................................................................................................................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 
     5.3............................................................................................................................................... 
                    ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนาดไฟล์....................... จํานวน …………….......แผ่น 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ย่ืนมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ีถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ 
 
 
              ลงช่ือ.............................................................ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                    (...........................................................) 
      


