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ประกาศส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เรื่อง  ประกวดราคาเช่าเครื่องถา่ยเอกสาร 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
-------------------------------------- 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖ จ ำนวน ๒๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์  
 รำคำกลำงของงำนเช่ำในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ อัตรำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร รำคำแผ่นละ ๐.๔๕ บำท 
หักกระดำษเสียร้อยละ ๓   

 

 หน่วยงาน  จ านวน ประมาณ 

  เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า  การถ่ายเอกสารเดือนละ 

 ๑.  ส ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม   ๔  เครื่อง ๘๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๒.  ส ำนักพัฒนำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน  ๒  เครื่อง ๓๕,๔๐๐ แผ่น 

 ๓.  ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล   ๒  เครื่อง ๑๒,๕๐๐ แผ่น 

 ๔.  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน   ๒  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๕.  ศูนย์สรรหำและเลือกสรร  ๒  เครื่อง ๔๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๖.  สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน   ๒  เครื่อง ๒๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๗.  ส ำนักมำตรฐำนวินัย ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

 ๘.  ส ำนักกฎหมำย ๑  เครื่อง   ๙,๐๐๐ แผ่น 

 ๙.  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ๑  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๐. ศูนย์จัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศและบริหำรควำมรู้ ๑  เครื่อง   ๕,๕๐๐ แผ่น
๑๑. ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ๑  เครื่อง   ๕,๘๐๕ แผ่น 

๑๒. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑  เครื่อง   ๒,๕๐๐ แผ่น 

๑๓. กองกลยุทธ์กำรบริหำรข้อมูลทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ ๑  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๔. กลุ่มงำนคลัง ๑  เครื่อง   ๗,๕๐๐ แผ่น 

๑๕. กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ๑  เครื่อง   ๙,๐๐๐ แผ่น 

๑๖. กลุ่มงำนบริหำรทรัพย์สิน ๑  เครื่อง ๑๒,๐๐๐ แผ่น 

                รวม ๒๔  เครื่อง   ๓๒๔,๒๐๕ แผ่น 
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             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

 ๓.  ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ         
ไว้ชั่วครำวเนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่ รั ฐมนตรีว่ ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ  

ของกรมบัญชีกลำง 
 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้ งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน 

ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๗.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 ๘.  ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ ยื่ นข้ อ เสนอรำย อ่ืนที่ เ ข้ ำยื่ นข้ อ เสนอให้ แก่                        
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน  ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำร
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

 ๑๐.  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ 

จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 

กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำนั้น
ต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 

ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุก
รำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ........................................... ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ 
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 ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th  

หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๙๗ ในวันและเวลำรำชกำร 

       ประกำศ ณ วันที่         สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

             (นำยกติิพงษ ์ มหำรัตนวงศ)์ 

                                        ผูช้่วยเลขำธิกำร ก.พ. ปฏบิัติรำชกำรแทน                                                       
                                        เลขำธิกำร ก.พ. 

http://www.ocsc.go.th/
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เอกสารประกวดราคาเชา่ดว้ยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่ ........../๒๕๖๕ 

การเชา่เครือ่งถ่ายเอกสาร  
ตามประกาศ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   

ลงวันที ่.........................................          
----------------------------------------- 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ ส ำนักงำน ก.พ. มีควำมประสงค์        
จะประกวดรำคำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๖ จ ำนวน ๒๔ เครื่อง 
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้         

 หน่วยงาน  จ านวน ประมาณ 

  เครื่องถ่ายเอกสารที่เช่า  การถ่ายเอกสารเดือนละ 

 ๑.  ส ำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม   ๔  เครื่อง ๘๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๒.  ส ำนักพัฒนำระบบจ ำแนกต ำแหน่งและค่ำตอบแทน  ๒  เครื่อง ๓๕,๔๐๐ แผ่น 

 ๓.  ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคล   ๒  เครื่อง ๑๒,๕๐๐ แผ่น 

 ๔.  ส ำนักตรวจสอบและประเมินผลก ำลังคน   ๒  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๕.  ศูนย์สรรหำและเลือกสรร  ๒  เครื่อง ๔๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๖.  สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรพลเรือน   ๒  เครื่อง ๒๐,๐๐๐ แผ่น 

 ๗.  ส ำนักมำตรฐำนวินัย ๑  เครื่อง ๑๕,๐๐๐ แผ่น 

 ๘.  ส ำนักกฎหมำย ๑  เครื่อง   ๙,๐๐๐ แผ่น 

 ๙.  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม ๑  เครื่อง ๓๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๐. ศูนย์จัดกำรศึกษำในต่ำงประเทศและบริหำรควำมรู้ ๑  เครื่อง   ๕,๕๐๐ แผ่น
๑๑. ศูนย์นักบริหำรระดับสูง ๑  เครื่อง   ๕,๘๐๕ แผ่น 

๑๒. ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ๑  เครื่อง   ๒,๕๐๐ แผ่น 

๑๓. กองกลยุทธ์กำรบริหำรข้อมูลทรัพยำกรบุคคลภำครัฐ ๑  เครื่อง ๑๐,๐๐๐ แผ่น 

๑๔. กลุ่มงำนคลัง ๑  เครื่อง   ๗,๕๐๐ แผ่น 

๑๕. กลุ่มงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ๑  เครื่อง   ๙,๐๐๐ แผ่น 

๑๖. กลุ่มงำนบริหำรทรัพย์สิน ๑  เครื่อง ๑๒,๐๐๐ แผ่น 

                รวม ๒๔  เครื่อง   ๓๒๔,๒๐๕ แผ่น 
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พัสดุที่จะเช่ำนี้ต้องเป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน พร้อมที่จะใช้งำนได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพำะ       
ตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน ำ 
และข้อก ำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ ขอบเขตของงำนเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร  

 ๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 

 ๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน (หลักประกันสัญญำเช่ำ) 
 ๑.๕ บทนิยำม 

  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

  (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 

 ๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

  (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 

  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

  ๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

  ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 

  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ 
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  

ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  

และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 ๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพให้ เช่ำพัสดุที่ประกวดรำคำเช่ำด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 

 ๒.๘ ไม่ เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ เข้ ำยื่ นข้อเสนอให้แก่           
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำ
กำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
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 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้      
  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย   
  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลักกิจกำรร่วม
ค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ  

  ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ 

ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 

 ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง  

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

 (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี ) พร้อม ทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง                              
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  

รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง  
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 

(๔)   เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
 (๔.๑) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
 (๔.๒) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑                                



- ๔ - 
 

ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำว                   
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 

มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
 (๒) แคตตำล็อกและรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำนเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ตำมข้อ ๔.๕ 
 (๓) ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๔) ส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (ถ้ำมี) 
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชี เอกสำรส่วนที่  ๒                                
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำว      
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔. การเสนอราคา  
  ๔.๑ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอต้องยื่ นข้อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำ งภำครั ฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำต่อหน่วย ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำต่อหน่วยที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำต่อหน่วย 

ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบเครื่องถ่ำยเอกสำร 
ณ ส ำนักงำน ก.พ. ถนนติวำนนท์ ต ำบลตลำดขวัญ อ ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 
 รำคำที่ เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน ตั้ งแต่วันเสนอรำคำ 
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบเครื่องถ่ำยเอกสำรที่จะน ำมำให้ เช่ำ                      
ภำยในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖๕ 

  ๔.๔ ผู ้ยื ่นข ้อเสนอจะต้องส ่ง เอกสำรร ับรองกำรผ ่ำนเกณฑ์เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม                  
หรือเอกสำรที่ได้รับเครื่องหมำยฉลำกเขียวจำกสถำบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือหลักมำตรฐำนสำกลเป็นมิตร                
กับสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเกณฑ์ข้อก ำหนดส ำหรับเครื่องถ่ำยเอกสำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ             
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กรมควบคุมมลพิษตำมข้อ ๓.๒ ทุกข้อ โดยจะต้องแนบเอกสำรรับรองที่ยังไม่หมดอำยุมำในวันเสนอรำคำ           
พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจ และประทับตรำ (ถ้ำมี) ในเอกสำรทุกหน้ำ 
  ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำนเช่ำ 

เครื่องถ่ำยเอกสำร ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำหลักฐำนดังกล่ำวนี้ ส ำนักงำน ก.พ. จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร  
   ส ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อง  
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์   
มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผล  

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน 

 ๔.๖ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ             
และขอบเขตของงำนฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง           
ยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำเช่ำอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗ ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะต้องยื่ นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครั ฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.................................................. ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
  เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ 

และเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด 
 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็น
กำรเสนอรำคำให้แกส่ ำนักงำน ก.พ. ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๙ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                        
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ 

ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำง               
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
และส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำ
เห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของส ำนักงำน ก.พ.  
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 ๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) รำคำที่ เสนอจะต้องเป็นรำคำที่ รวมภำษีมูลค่ำเ พ่ิม และภำษี อ่ืน  ๆ (ถ้ำมี )  
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

  (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ  
ที่ก ำหนด 

  (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ 

ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

  ๕.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ส ำนักงำน ก.พ. 
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ  
  ๕.๒  กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 

   ใช้หลัก เกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อ เสนอ  ส ำนักงำน ก .พ .  
จะพิจำรณำจำกรำคำต่อแผ่นหลังหักกระดำษเสีย 

 ๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 

กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะเช่ำไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 

  ๕.๔ ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน                    
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้เช่ำเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำน ก.พ. 
  (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  (๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 

 ๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้  

http://www.gprocurement.go.th/
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ส ำนักงำน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๕.๖  ส ำนักงำน ก.พ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ 

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกเช่ำในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด  
หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดเช่ำเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ                    
ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ ส ำนักงำน ก.พ. เป็นเด็ดขำด                    
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง ส ำนักงำน ก.พ. จะพิจำรณำยกเลิก               
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำยื่นเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือส ำนักงำน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถ
ด ำเนินกำรตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  ส ำนักงำน ก.พ. 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ก.พ.  

 ๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำ ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่ เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
 ๕.๘  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัดเรียงล ำดับ          
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน  ไม่เกินร้อยละ ๑๐        
ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน ๓ รำย 

  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้อง
เป็นผู้ประกอบกำร SMEs 

 ๕.๙  หำกผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิต
ภำยในประเทศไทย (Made in Thailand) จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุด
ของผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับกำรรับรอง            
และออกเครื่องหมำยสินค้ำที่ผลิตภำยในประเทศไทย (Made in Thailand) จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย
  กรณีที่มีกำรเสนอรำคำหลำยรำยกำรและก ำหนดเงื่อนไขกำรพิจำรณำรำคำรวม             
หำกผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ ที่ ได้รับกำรรับรองและออกเครื่องหมำยสินค้ำ       
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ที่ผลิตภำยในประเทศไทย (Made in Thailand) จำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่ำตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในกำรเสนอรำคำตำมวรรคหนึ่ง 
 อนึ่ง หำกในกำรเสนอรำคำครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘ และข้อ ๕.๙            
ให้ผู้เสนอรำคำรำยนั้นได้แต้มต่อในกำรเสนอรำคำสูงกว่ำผู้ประกอบกำรรำยอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๕ 

 ๕.๑๐ หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำ 
ที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจัดจ้ำง
จำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 

  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็น
บุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 

 ๖. การท าสัญญาเช่า  

 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท ำสัญญำเช่ำตำมแบบสัญญำ ดังระบุ ใน
เอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ กับ ส ำนักงำน ก.พ. ภำยใน ๑๐ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ที่ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำน ก.พ. ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เงินสด 

 ๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำยให้แก่ส ำนักงำน ก.พ. ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ 
ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
  ๖.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด  
ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 

  ๖.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำต 

ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 

ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๔ 

  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่ำ) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำเช่ำแล้ว 

 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 ส ำนักงำน ก.พ. จะจ่ำยค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอำกรอ่ืน ๆ 
และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำ แบ่งออกเป็น  ๑๒ งวด            
โดยจะเบิกจ่ำยเป็นรำยเดือนตำมจ ำนวนที่ถ่ำยเอกสำรจริง เมื่อคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้เช่ำและผู้เช่ำ
ได้ตรวจรับกำรใช้เครื่องถ่ำยเอกสำร และเห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำแล้ว 
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 ๘. อัตราค่าปรับ 

 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ 
ให้คิดเป็นรำยวันในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินค่ำเช่ำ 

 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำรตำมแบบดังระบุ         
ในเอกสำรแนบท้ำยหมำยเลข ๑.๓ จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ให้เช่ำ              
ตำมสัญญำนี้ตลอดอำยุของสัญญำ นับแต่วันที่ผู้เช่ำได้รับมอบเครื่องถ่ำยเอกสำรจำกผู้ให้เช่ำ โดยภำยใน
ก ำหนดเวลำดังกล่ำว หำกเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ให้เช่ำตำมสัญญำนี้เกิดช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องไม่สำมำรถ    
ใช้งำนได้ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่ำจะต้องจัดส่งช่ำงผู้ช ำนำญงำนและมีฝีมือดีมำท ำกำรซ่อมแซมแก้ไขทันที 
นับตั้งแต่เวลำที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่องจำกเจ้ำหน้ำที่ของผู้เช่ำ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ หำกผู้ให้เช่ำ           
ไม่สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมและแก้ไขให้ใช้งำนได้ตำมปกติ ผู้ให้เช่ำต้องน ำเครื่องถ่ำยเอกสำรที่มีคุณสมบัติ             
ไม่ต่ ำกว่ำเครื่องเดิม มำให้ใช้ทดแทนภำยในวันถัดไปนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง หรือหำกเป็นกรณี ที่ปรำกฏว่ำ
ภำยในเดือนหนึ่ง ๆ มีกำรซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องถ่ำยเอกสำรที่ให้เช่ำ ๔ ครั้ง ผู้ให้เช่ำต้องจัดหำเครื่องถ่ำยเอกสำร
อ่ืนที่มีคุณสมบัติไม่ต่ ำกว่ำตำมที่ก ำหนดไว้ตำมสัญญำนี้มำให้แทน มิฉะนั้นผู้ให้เช่ำยินยอมให้ปรับเป็นรำยวัน               
ในอัตรำวันละ ๑,๕๕๐.- บำท (หนึ่งพันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจนถึงวันที่ได้ด ำเนินกำร
แก้ไขเสร็จสมบูรณ์และใช้งำนได้ดีดังเดิมหรือจนกว่ำผู้เช่ำจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญำ 

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
      ๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุส ำหรับงำนเช่ำครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ๑๐.๒ เมื่อส ำนักงำน ก.พ.  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ให้เช่ำ และได้ตกลงเช่ำตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู ้ให้เช่ำจะต้องสั่งหรือน ำสิ ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ              
และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย           
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ให้เช่ำสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน 

ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่ำจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  
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 ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ส ำนักงำน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงเช่ำเป็นหนังสือ 
ภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  ส ำนักงำน ก.พ. อำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) 
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
 ๑๐.๔  ส ำนักงำน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ   
หรือข้อตกลงเช่ำเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)  
 ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของ ส ำนักงำน ก.พ. ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 

ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 

 ๑๐.๖  ส ำนักงำน ก.พ. อำจประกำศยกเลิกกำรเช่ำในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ 

จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได ้ 
  (๑)  ส ำนักงำน ก.พ. ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรเช่ำหรือได้รับจัดสรร 

แตไ่ม่เพียงพอที่จะท ำกำรเช่ำครั้งนี้ต่อไป 
  (๒) มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรเช่ำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือก 

มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใด 

ในกำรเสนอรำคำ 
  (๓) กำรท ำกำรเช่ำครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่  ส ำนักงำน ก.พ.                  
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่ำงระยะเวลำกำรเช่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำต้องปฏิบัต ิ

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ส ำนักงำน ก.พ.  สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ    

กำรคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่ำเพ่ือน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 

 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ก.พ. ไว้ชั่วครำว 

 

 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน 

      สิงหำคม  ๒๕๖๕ 







































































 

 

 

 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 

 ๑.  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่น 

  ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน  

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๒. แคตตำล็อกและรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของงำนเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………..…….......แผ่น 

 ๓.  ส ำเนำหนังสือรับรองสินค้ำ Made in Thailand ของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ำมี)  
  พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๔. ส ำเนำใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) (ถ้ำมี)  
  พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน ………..…….......แผ่น 

 ๕. สรุปรำยละเอียดประกอบกำรอธิบำยเอกสำรตำมที่หน่วยงำนของรัฐก ำหนดให้จัดส่งภำยหลัง 
  วันเสนอรำคำ เพ่ือใช้ในประกอบกำรพิจำรณำ (ถ้ำมี) ดังนี้ 

๕.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………....... 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

๕.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ๖. อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
๖.๑ ................................................................................................................................... 

ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

๖.๒ .................................................................................................................................... 
ไฟล์ข้อมูล……………………………….……..ขนำดไฟล์....................... จ ำนวน …………….......แผ่น 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ข้ำพเจ้ำได้ยื่นมำพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร 

 

              ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นข้อเสนอ  

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

      

เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) 


