(ร่าง)
ขอบเขตของงานการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ 1 คัน
ของสถาบันพระบรมราชชนก
1. ความเป็นมา
ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก เป็นส่วนราชการที่ตั้งอยู่จังหวัดนนทบุรี มีภารกิจในการผลิตและพัฒนา
บุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ทำการสอน
ทำการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานในสังกัดทีต่ ั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และมีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 39 แห่ง ที่อยู่
ตามส่วนภูมิภาค และเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ของเจ้าหน้าที่ในสถาบันพระบรมราชชนก
ที่จำเป็ นต้องใช้รถยนต์ส่วนกลางในการเดินทาง อีกทั้งสัญ ญาเช่ารถยนต์ที่มี่ได้สิ้นสุดสัญ ญา จึง จำเป็นต้อง
ดำเนินการเช่ารถยนต์เพื่อทดแทน และเพื่อให้การประสานงานราชการที่มีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพในการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
2. วัตถุประสงค์
การเช่ า รถยนต์ โ ดยสาร 12 ที่ นั่ ง จำนวน 1 คั น ระยะเวลาการเช่ า 5 ปี (60 เดื อ น) ผู ก พั น
งบประมาณปี 2565 – 2569 ของสถาบันพระบรมราชชนก
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณ ฑ์ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็ น บุ ค คลซึ่ งถูกระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีรายชื่ อผู้ ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้ เป็ นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ ายื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ สำนั ก งาน
ปลั ด กระทรวง ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ หรื อไม่ เป็ นผู้ กระทำการอั น เป็ นการขั ดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ย อมขึ้ น ศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงจะต้องมี
การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับ ผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่ว มค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
3.11 ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กกทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.12 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมา
ทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์
คุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 5 หน้า ตามเอกสาร
ที่แนบท้าย
5. ระยะเวลาการดำเนินการ
ปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2570 (ระยะเวลาการเช่า 5 ปี / 60 เดือน)
6. ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ
ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ภายใน 60 วัน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลยกำหนดส่งมอบตามสัญญา ผู้ให้ เช่าจะต้องชำระ
ค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน สำหรับรถยนต์คันที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาในอัตรา 0.20 ของราคาค่าสิ่งของ
ทีย่ ังไม่ได้รับมอบต่อวัน
7. ระยะเวลาในการเช่า
ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน)
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงิน 1,485,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผูกพันปี พ.ศ. 2565-2569)
9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
หลักเกณฑ์ราคา
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10. รายละเอียดอื่นๆ
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงาน
โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้
(1) www.pi.ac.th
(2) E- Mail : grocurement.pi@pi.ac.th
(3) โทรสาร 0 ๒๕๙๐ ๑๙๑๗
(4) ที่อยู่ : สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กองกลางและประชาสัมพันธ์
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นายนิพล ชาญศิร)ิ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นางสาวปฐมาภรณ์ โพธิ์เงิน)
เจ้าพนักงานธุรการ
กองกลางและประชาสัมพันธ์

