เรื่อง

ประกวดราคาเช่า

ประกาศ กรมการแพทย์
รถยนต์มาใช้ในราชการ

กรมการแพทย์
การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จานวน 2 คัน

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ ซึ่งมี ผลงาน ประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมการแพทย์ ณ
วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาเช่าครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคล
ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ ภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7.
คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
ระหว่างเวลา
น. ถึง
น. ณ
และกาหนดเสนอราคาในวันที่
ตั้งแต่เวลา
ไป

น. เป็นต้น

ผู้สนใจติดต่อ...

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับ/เช่าเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ถนนพระราม ๖ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข
๐ ๒๓๕๔ ๗๐๒๘-๓๓ ต่อ ๑๕๐๔ , ๑๕๐๕
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
เมษายน พ
.ศ. ๒๕๕6

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
การเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ จานวน 2 คัน
ตามประกาศ
กรมการแพทย์
ลงวันที่ ………………………………………….
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กรมการแพทย์ โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรมการแพทย์”
มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า รถยนต์มาใช้ในราชการ จานวน 2 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งพัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑
.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๔
แบบสัญญา เช่า
๑.๕
แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพ ด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ที่ประกวดราคาเช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ /หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5. ผู้ประสงค์จะ...
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2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาเช่าในวงเงินไม่น้อยกว่า 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการ ให้เช่า
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี
นิตยิ น
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการ
เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๓) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๔) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
4.การเสนอราคา...
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๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการ
เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
90 วัน นับแต่วันยืน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาส่งมอบ รถยนต์ ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาเช่า และมีกาหนดระยะเวลาการส่งมอบงานเช่าจานวน 60 งวด (60 เดือน)
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จานวน 2 คัน ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กรมการแพทย์ จะยึดไว้เป็นเอกสารของ
ทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอานาจ
ทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน
** ๔.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน
เพื่อใช้ใน
จะไม่รับผิดชอบใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้
ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว
จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/2557
”
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่
ตั้งแต่เวลา
.น.
ถึงเวลา
น. ณ
ผู้ให้บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์กาหนด
วันประมูลราคาวันที่
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคา
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

เวลา
เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร

คณะกรรมการ...

-4คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา แต่ละรายว่า
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม ข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และ กรมการแพทย์ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้
มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าว
ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบ
ข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน
วันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
ทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯเพื่อให้การ
ประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
2,970,000.00 บาท (
สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน
)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิและภาษี
่ม
อื่นๆ(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคา...
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ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา
ทีเ่ สนอในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
5,000.00บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกราคาที
ส์ ่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่
ตั้งแต่เวลา
น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก 005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน 148,500.00 บาท ( หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการค้า ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๕ .๑ เงินสด
๕ .๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕ .๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕ (๑)
๕.๔
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าทราบแล้
งๆ
ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ๑.๕
ในข้อ(๑)
๕ .๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมการแพทย์ จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และ...
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๖.๑ ในการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมการแพทย์จะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้
๒ อหรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัเว้้นนแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคา
เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ กรมการแพทย์ เท่านั้น
๖ .๓
กรมการแพทย์ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
เช่า
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคา เช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมการแพทย์
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาเช่า ด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ
กรมการแพทย์
มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้กรมการแพทย์ มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕
กรมการแพทย์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือก เช่า ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณา เช่า เลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กรมการแพทย์
เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
กรมการแพทย์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
๖ .๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคา
เช่า ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมการแพทย์
มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ กรมการแพทย์ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญา...
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๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลง เช่า กรมการแพทย์ อาจจะ
พิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคา เช่า ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ หรือ กรมการแพทย์ เห็นว่าไม่สมควรจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญา
เช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๔ กับ กรมการแพทย์ ภายใน
๗
วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕
ของราคาที่ประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
กรมการแพทย์
ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรมการแพทย์ (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ) โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัดันงระบุในข้อ๑.๕ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญา เช่าข้อ 9 ให้คิดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ ต่อวันต่อคัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคา เช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานเช่าที่เกิดขึ้น
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาเช่า
๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑ 0.๑ เงินค่าเช่าสาหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงิน เงินบารุงสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ
กรมการแพทย์ได้อนุมัติเงินค่าเช่าแล้วเท่านั้น
๑ 0.๒ เมื่อ กรมการแพทย์ ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูให้้ เช่าและได้ตกลงเช่า
สิ่งของตามการประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่าจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ...
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ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ ให้เช่า
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของทีใ่ ห้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ ให้เช่า สั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของทีใ่ ห้เช่า ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)ให้ผู้ เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑ 0.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ กรมการแพทย์ แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๘
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมการแพทย์ จะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑0.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กรมการแพทย์ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่
จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออก
ทางราชการ
กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมการแพทย์
หนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๕ กรมการแพทย์
มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นางศิรินันท์ รัตนพงษ์)
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลา
ติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา)
และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลา
ค้าประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สอง ให้เริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับ
หลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
* คาว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดาเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอาจเลือกใช้คาอื่นเช่น “จังหวัด ” “สานักงาน ” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คาดังกล่าวในส่วน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้
ตามความจาเป็น
*** ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตราชื่อส่วนราชการ
โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา
การเสนอลดราคาขั้นต่า (
Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท
ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่า
ราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (
Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหา
พัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงาน
กาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้นได้

กาหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา
การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
ด้วยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
มีภารกิจหลักในการพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดสู่เครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ที่
หลากหลายต้องมีการเดินทางติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปริมณฑลและต่างจังหวัด เป็นประจาทุกวันโดยใช้รถยนต์ส่วนกลางเป็นพาหนะในการเดินทาง แต่เนื่องจาก
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ มีรถยนต์ส่วนกลางประเภทรถตู้โดยสารไม่เพียงพอต่อการใช้ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
จึงจาเป็นต้องเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารจากเอกชน เพื่อใช้บริการ จานวน 2 คัน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัวในการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพด้านการให้บริการเช่ารถยนต์ ซึ่งมี ผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีส่ ถาบันมะเร็งแห่งชาติเชื่อถือ
3.2 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6
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-23.4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
4. คุณลักษณะเฉพาะ
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดระยะเวลาเช่า จานวน 60 เดือน
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
กาหนดระยะเวลาส่งมอบงานจานวน 60 งวด (60 เดือน) ตามรายละเอียดแนบท้าย
กาหนดส่งมอบรถภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา
2,970,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000.00 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน ) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคา
ครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
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8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
268/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2354 7028-33 ต่อ 1504, 1505
โทรสาร 0 2644 6753
เว็บไซต์
www.nci.go.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
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(นางรัชนีย์ ตันศิริ)
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กำหนดร่ำงขอบเขตของงำนและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำ
กำรเช่ำรถยนต์มำใช้ในรำชกำร ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
1. ข้อกำหนด
รำยละเอียดกำรให้บริกำร
1.๑ ผู้ให้เช่าจะต้องนารถยนต์ไปจดทะเบียนให้ครบถ้วนก่อนวันส่งมอบ และสามารถใช้งานได้
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
๑.๒ ผู้ให้เช่าต้องจัดให้มีการทาประกันภัยรถยนต์คันที่ให้เช่า ตลอดอายุการเช่าตามสัญญา
ผู้ให้เช่าจะต้องทาประกันภัยรถยนต์ที่เช่า หรือรถยนต์ที่นามาเปลี่ยน หรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่ง
และประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า
โดยการประกันภัยต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
๑.๒.๑ คุ้มครองการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของบุคคล
ภายนอก ในวงเงิน
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้าน) บาท/คน และไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
๑.๒.๒ คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคล
ภายนอก ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
๑.๒.๓ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสาหรับผู้ขับขี่ และ
ผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอาประกันภัย ในวงเงินไม่ต่ากว่า
๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสน) บาท/คน
๑.๓ หากรถยนต์คันที่ให้เช่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ หรือหากใช้แล้วจะเกิดความ
ไม่ปลอดภัยในวันใดก็ตาม หรือกรณีที่ผู้ให้เช่านารถยนต์ที่ให้เช่าไปบารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบ
ล่วงหน้า และต้องนารถยนต์มาทดแทนทันที หากกรณีรถยนต์คันที่ใ ห้เช่าเกิดอุบัติเหตุผู้ให้เช่าต้องแจ้งให้ผู้เช่า
ทราบและต้องดาเนินการดังนี้
๑.๓.๑ กรณีเกิดเหตุในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผู้ให้เช่าจะต้องนา
รถยนต์มาทดแทนภายใน ๔ ชั่วโมง นับถัดจากเวลาที่ได้รับแจ้ง
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-2๑.๓.๒ กรณีเกิดเหตุในส่วนภูมิภาค ผู้ให้เช่าจะต้องนารถยนต์มาทดแทนทันที
ไม่เกินระยะเวลา
24 ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้ง
๑.๓.๓ กรณีนารถยนต์เข้าทาการตรวจเช็คตามกาหนดระยะเวลาที่บริษัทกาหนดไว้
การจัดหารถยนต์ทดแทน ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ซึ่งมีสภาพ
และขนาดเทียบเท่าหรือดีกว่ามาทดแทน เพื่อใช้งานทันทีจนกว่ารถยนต์คัน
ดังกล่าวพร้อมใช้งาน โดยผู้ให้เช่าต้องนารถยนต์คันที่นามาทดแทนให้ผู้เช่าถึง
สถานที่ใช้งาน และผู้ใ
ห้เช่าต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วยทุนทรัพย์ของ
ผู้ให้เช่าเอง หากผู้ให้เช่าละเลยไม่จัดรถยนต์คันใหม่ให้ผู้เช่าแทนคันที่ชารุด
ผู้ให้เช่าจะต้องชาระค่าปรับ ให้ผู้เช่าเป็นรายวันสาหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้
ส่งมอบ แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑,5๐๐.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ต่อคัน และผู้เช่าต้องหักค่าเช่าเป็นรายวันในกรณีไม่มีรถยนต์มาทดแทนกรณีผู้เช่า
มีความจาเป็นเร่งด่วน ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเช่ารถยนต์จากผู้อื่นมาทดแทนในวันนั้น
ได้ โดยผู้ให้เช่าจะต้องรับภาระค่าเช่าแทนผู้เช่าด้วย
๑.๔ การนารถยนต์ไปซ่อมหรือบารุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบน้ามันเชื้อเพลิงในถังว่ามีระดับ
เท่าใด เมื่อส่งรถยนต์ กลับมาให้ผู้เช่า น้ามันเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ากว่าเดิม ผู้ให้เช่าจะต้อง
เติมให้อยู่ในระดับเดิมด้วย
๑.๕ การตรวจสอบความชารุด ประสิทธิภาพรถยนต์ที่เช่า หรือรถยนต์คันที่จะนามาเปลี่ยน
ในกรณี ข้อ ๑.๓ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้เช่า
๑.๖ ค่าใช้จ่ายในการดูแล และซ่อมบารุงรักษาต่าง ๆ รวมทั้งค่าต่อทะเบียนรถยนต์ค่าทา
ประกันภัยรถยนต์ ค่าเปลี่ยนน้ามันเครื่อง น้ามันเบรก น้ายาเครื่องปรับอากาศ และอื่น ๆ ที่จาเป็นให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า ยกเว้นค่าน้ามันเชื้อเพลิง
๑.๗ ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย และความเสียหายของรถยนต์ที่เช่าทุกกรณี
๑.๘ รถที่เช่าเมื่อใช้งานตามปกติเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละวันจะต้องนารถที่เช่ามาเก็บไว้ที่สถาบัน
มะเร็งแห่งชาติหรือที่ผู้เช่ากาหนด
2. คุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์
2.๑ ประเภทรถยนต์
2.๑.๑ เป็นรถยนต์ตู้โดยสาร ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง มีที่นั่ง ๒ ตอน (ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร โดยกั้น
ด้วยกระจกบานสไลด์) หลังคาสูงกระจกหน้าต่างตอนหน้าเป็นกระจกไฟฟ้าแบบขึ้น – ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบ
ป้องกันการหนีบด้านคนขับ และเซ็นทรัลล็อค เพื่อความปลอดภัยพร้อมกระจกกรองแสงสีเขียวตัดรังสียูวี โดยมี
ประตู 4 ประตู (ตอนหน้าเป็นบานเปิด ๒ ประตู ตอนหลังเป็นประตูสไลด์ให้ผู้โดยสารเข้าออก และส่วนท้ายเป็น
ประตูบานเปิด)
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-32.๑.๒ เป็นรถใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ที่มีสภาพพร้อมใช้งาน
2.๑.๓ เป็นระบบพวงมาลัยขวา มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทั้งตอนหน้าและตอนหลัง
2.๒ เครื่องยนต์
2.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ปริมาตรของกระบอกสูบ ไม่ตากว่
่ า ๒,๔0๐ ซีซี
2.๒.๒ เกียร์เป็นแบบเกียร์ธรรมดา ประกอบด้วยเกียร์เดินหน้า ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์
2.๒.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแร็คแอนด์พีเนี่ยน หรือลูกปืนหมุนวน ควบคุมขับเคลื่อน
ขับเคลื่อนทางด้านขวา พร้อมระบบเพาเวอร์ช่วย
2.๒.๔ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิคแยก ๒ วงจร ล้อหน้าเป็นแบบดีสเบรก ล้อหลัง
เป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหม้อลมช่วยเบรก และวาล์วปรับแรงดันน้ามัน
2.๒.๕ ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระใช้ปีกนกคอยล์สปริง หรือทอร์ชั่นบาร์
พร้อมเหล็กกันโคลง ล้อหลังเป็นแบบแหนบหรือดีกว่า พร้อมโช๊คอัพช่วยทั้ง ๔ ล้อ
2.๒.๖ ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒V ไม่น้อยกว่า ๗๐ Amp ระบบ ALTERNATOR
ผลิตกระแสได้ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ Watt พร้อมอุปกรณ์ และโคมไฟประจารถครบถ้วน
2.๒.๗ กระทะล้อเป็นแบบอัลลอยด์ ยางล้อเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่ต่ากว่195R
า – ๑๕C
2.๒.๘ ความยาวช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้า และล้อหลัง ไม่ต่ากว่า ๓,๐๐๐ ม.ม.
2.๓ รายละเอียดอื่น ๆ
2.๓.๑ รถยนต์ที่ให้เช่าจะต้องมียางอะไหล่
คันละ ๑ เส้น และยางรถยนต์ทุกเส้น
จะต้องเป็นยางเรเดียลที่ได้มาตรฐาน เมื่อผ่านการใช้งาน เป็นเวลา ๒ ปี หรือ ๔๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่
อย่างไหนจะถึงก่อนผู้ให้เช่าจะต้องดาเนินการจัดเปลี่ยนยางรถยนต์ให้อยู่ในสภาพใหม่เช่นเดิม และห้ามใช้ยาง
หล่อดอกอย่างเด็ดขาด
2.๓.๒ ต้องมีเครื่องมือประจารถยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน
2.3.3 มีผ้ายางปูพื้นรถ และมีแผ่นยางปูทับอีกชั้นหนึ่ง ทั้งตอนหน้าและตอนหลังเพื่อความสะดวก
ในการทาความสะอาด
2.3.4 ต้องมีแม่แรง และอุปกรณ์ในการถอดเปลี่ยนล้อ 1 ชุด
2.๓.๕ ภายในรถยนต์ ต้องมีเครื่องดับเพลิงผงเคมีแห้ง Class ABC สาหรับใช้กับรถยนต์
๑ ชุด ขนาดไม่ต่ากว่า ๑ กิโลกรัม ติดตั้งอย่างมั่นคงแข็งแรงตามมาตรฐาน ในห้องโดยสาร
2.3.6 ลักษณะ และส่วนประกอบภายในรถยนต์ทั้งตอนหน้าและตอนหลัง ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
2.๓.7 ติดตั้งวิทยุที่มีระบบ AM/FM/DVD/CD/VCD/MP3 /USB สายจอหน้าเป็นระบบสัมผัส
ขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว เชื่อมต่อกับกล้องมองหลัง และเซ็นเซอร์เตือนกะระยะถอยหลัง มีลาโพงหน้า-หลัง
เพื่อรองรับการทางานของ เครื่องเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพและห้องโดยสารติดตั้งจอ LED แบบพับเก็บติด
หลังคาขนาดไม่น้อยกว่า15 นิ้ว
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-42.3.8 ติดตั้งระบบนาทาง (Navigator) ที่ได้มาตรฐาน
2.๓.9 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ใช้สารทาความเย็นชนิด R
๑๓๔ A พร้อมติดตั้งฟิล์มกันความร้อน ความเข้มไม่น้อยกว่า 60% และม่านบังแดดชนิดรางคู่ตลอดทั้งคัน
ยกเว้นกระจกหน้ารถ
2.3.10 ติดตั้งเสริมแหนบกันโคลงด้านหลัง เพื่อลดความกระด้างของตัวรถ
2.3.11 ติดตั้งคอนโซลบริเวณด้านหลังคนขับ ๑ ชุด (ชนิดเตี้ย) บุด้วยหนังเทียมมีที่สาหรับ
วางแก้วตรงกลางระหว่างคอนโซล
2.๓.12 เบาะรถยนต์เป็นเบาะหนังเทียมทั้งคัน สามารถปรับเอนนอนได้ โดยมีลักษณะดังนี้
2.๓.12.๑ เบาะที่นั่งตอนหน้ามี ๓ ที่นั่งรวมคนขับ
2.๓.12.๒ เบาะที่นั่งตอนหลังมี ๓ แถว โดย
- แถวแรก มี ๓ ที่นั่ง พร้อมมีที่พักแขนชนิดพับเก็บได้แต่ละที่นั่ง
- แถวกลาง มี ๓ ที่นั่ง พร้อมมีที่พักแขนชนิดพับเก็บได้แต่ละที่นั่ง
- แถวสุดท้าย มี ๔ ที่นั่ง ไม่มีที่พักแขน
และปรับเอนนอนได้ตามสมควร
2.๓.๑3 ต้องติด สติ๊กเกอร์ข้อความ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมโลโก้ด้านหน้ารถและ ด้านข้าง
ของรถยนต์ ทั้ง ๒ ด้าน (รูปแบบตามที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติกาหนด)
2.๓.๑ 4 การชาระค่าบริการ จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติครบถ้วนถูกต้อง
ตามเงื่อนไข และคณะกรรมการได้รับมอบงานเช่าเรียบร้อยแล้ว
2.๓.๑5 มีคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ ชุด
คณะกรรมกำรกำหนดร่ำงขอบเขตของงำนและร่ำงเอกสำรประกวดรำคำกำรเช่ำรถยนต์
มำใช้ในรำชกำร ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(ลงชื่อ) ......................................................................ประธานกรรมการ
(
นางศิริพรรณ
พิษาภาพ
(ลงชื่อ) ......................................................................กรรมการ
(

นางอรนาถ

รุ่งเรือง

)

(ลงชื่อ) ......................................................................กรรมการ
(

นางนุชรี

เปี่ยมสอาด

)

(ลงชื่อ) ......................................................................กรรมการ
( นายฐานวัฒน์

หิรัญพงษ์วัฒนา )

(ลงชื่อ) ......................................................................กรรมการ
( นางรัชนีย์

ตันศิริ

)
เห็นชอบ

)

(นายวีรวุฒิ อิ่มสาราญ)
ผูอ้ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ

เช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ จานวน 2 คัน

กลุ่มงาน/ฝ่าย
บริหารทัว่ ไป
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2,970,000.00
บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
เป็นเงิน
2,970,000.00
บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี)
บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0506/ว 124
ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2555
4.2 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.4/6114
ลงวันที่ 5 เมษายน 2555
4.3 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.6/ว 88
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2550
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางศิริพรรณ
พิษาภาพ
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
ด้านส่งเสริมพัฒนา
5.2 นางอรนาถ
รุ่งเรือง
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
5.3 นางนุชรี
เปีย่ มสอาด
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
5.4 นายฐานวัฒน์
หิรัญพงษ์วัฒนา ตาแหน่ง นายช่างเทคนิคชานาญงาน
5.5 นางรัชนีย์
ตันศิริ
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานสานักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา
ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
( นางศิริพรรณ พิษาภาพ )
งชื่อ ................................................................. กรรมการ

ล

(

นางอรนาถ

รุ่งเรือง

)

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
( นางนุชรี
เปี่ยมสอาด
)
( นายฐานวัฒน์

ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
หิรัญพงษ์วัฒนา )
ลงชื่อ ................................................................. กรรมการ
(

นางรัชนีย์

ตันศิริ

)

