-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
เลขที่ ......................
ตามประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
ลงวันที่ .......................
ด้ ว ยสถาบั น พระบรมราชชนก ซึ่ งต่ อ ไปนี้ เรี ย กว่ า “สถาบั น ” มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก พัสดุที่จะเช่านี้ต้องเป็นของแท้
ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ฉ บั บ นี้ โดยมี ข้ อ แนะนำและ
ข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ ขอบเขตของงานการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาเช่ารถยนต์
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
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2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่มี ลั ก ษณะต้ องห้ ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้ อ จัด จ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็ นผู้ ได้ รั บเอกสิ ทธิ์ หรือความคุ้ มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้ นศาลไทย เว้น แต่รัฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง
จะต้องมีการกำหนดสัดส่ วนหน้ าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญ ญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
2.11 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก กทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็ น ผู้ ป ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสู งกว่ าราคาต่ ำสุ ด ของผู้ ยื่น ข้อ เสนอรายอื่ น ไม่ เกิ น ร้อยละ 10
ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำกั ด ให้ ยื่ น สำเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
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(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาบัตรประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดำเนิน การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชีเอกสารส่ วนที่ 1
ครบถ้ว น ถูกต้ องแล้ ว ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ จะสร้างบั ญชี เอกสารส่ วนที่ 1 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1) ให้ โดยผู้ ยื่ นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ดังกล่ าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอำนาจให้ บุ ค คลอื่ น กระทำการแทนให้ แ นบหนั งสื อ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(3) กรณีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้ยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(4) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ถ้ามี)
(5) ขอบเขตของงานการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดำเนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 2
ครบถ้ว น ถูกต้ องแล้ ว ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ จะสร้างบั ญชี เอกสารส่ วนที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ให้ โดยผู้ยื่ นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ ถู กต้ องครบถ้ วน พร้ อมทั้ งหลั กฐานแสดงตั วตนและทำการยื นยั นตั วตนของผู้ ยื่ นข้ อเสนอโดยไม่ ต้ อ งแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
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4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือ ราคาต่ อหน่ ว ย และหรือต่ อรายการ ตามเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ท้ ายใบเสนอราคา
ให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกัน
ให้ ถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป็ น สำคั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม ภาษี อ ากรอื่ น ค่ า ขนส่ ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สถาบันพระบรมราชชนก
ราคาที่ เสนอจะต้ อ งเสนอกำหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 150 วั น ตั้ งแต่ วัน เสนอราคา
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกำหนดเวลาส่ งมอบพั สดุ ไม่ เกิน 60 วัน นั บถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาเช่า
4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
รถยนต์ 1 คั น ของสถาบั น พระบรมราชชนก ไปพร้ อ มการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ สถาบัน จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สำหรั บแคตตาล็ อกที่ แนบให้ พิ จารณา หากเป็ นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถู กต้อ ง
โดยผู้ มี อำนาจทำนิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หากคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 5 วันทำการ
4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื่ นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสั ญญา รายละเอียดคุ ณลั กษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ทั้งหมดเสี ยก่ อนที่จ ะตกลงยื่น ข้อ เสนอตามเงื่อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้น กำหนดเวลายื่น ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับ เอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเป็ นผู้ รับผิ ด ชอบตรวจสอบความครบถ้ว น
ถู ก ต้ อ ง และชั ด เจนของเอกสาร PDF File ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น การเสนอราคา แล้ ว จึ ง ส่ ง ข้ อ มู ล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สถาบัน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผู้ ยื่ นข้อเสนอแต่ ล ะรายว่า เป็ น ผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กับ ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่ น
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ ามี การกระทำอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่ งขั นอย่ างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ออกจากการเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ และสถาบั น
จะพิ จารณ าล งโท ษ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อ ดั งก ล่ าวเป็ น ผู้ ทิ้ งงาน เว้ น แต่ ส ถ า บั น จะพิ จารณ าเห็ น ว่ า
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ นมิ ใช่ เป็ นผู้ ริ เริ่ ม ให้ มี การกระทำดั งกล่ า วและได้ ให้ ความร่ ว มมื อ เป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของสถาบัน
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4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษาและทำความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ งนี้ สถาบั น
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สถาบัน จะพิจารณา
จาก ราคารวม
5.3 หากผู้ ยื่ นข้อเสนอรายใดมีคุณ สมบั ติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่น หลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ สถาบัน กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่ ว น ที่ มิ ใช่ ส า ร ะ ส ำ คั ญ แ ล ะ ค ว า ม แ ต ก ต่ างนั้ น ไม่ มี ผ ล ท ำ ให้ เกิ ด ก า ร ได้ เป รี ย บ เสี ย เป รี ย บ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อ นปรนการตัดสิทธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
5.4 สถาบั น สงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างด้ วยอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบัน
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
5.5 ในการตั ดสิ นการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสถาบันมีสิทธิให้ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง เพิ่มเติมได้
สถาบั นมีสิทธิที่จ ะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับ ราคา หรือไม่ทำสั ญ ญา หากข้อเท็จจริงดังกล่ าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
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5.6 ส ถ าบั น ท รงไว้ ซึ่ งสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ ราค าต่ ำสุ ด ห รื อ ราค าห นึ่ งราค าใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสถาบันเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง สถาบันจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสถาบัน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สถาบันมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับ ราคาของผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากสถาบัน
5.7 ก่อนลงนามในสัญญาสถาบัน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
5.8 หากผู้ ยื่น ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าต่ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ 10 ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้ าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
5.9 หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุด
ของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ 5 ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและอก
เครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม
หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับ การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่าตั้ง แต่
ร้อยละ 60 ขึ้นไปให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ 5.8 และ
ข้อ 5.9 ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายอื่นไม่เกินร้อยละ 15
5.10 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสู ง กว่ า ราคาต่ ำ สุ ด ของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ น
บุคคลธรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 3 ให้
จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญญาไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกล่าว
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ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ เป็ น กิจ การร่ว มค้าที่ จ ะได้ สิ ท ธิ ต ามวรรคหนึ่ ง ผู้ เข้ าร่ว มทุ กราย
จะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
6. การทำสัญญาเช่า
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๕ วั น ทำการ นั บ แต่ วั น ที่ ทำข้ อ ตกลงเช่ า สถาบั นจะพิ จารณ าจั ด ท ำข้ อ ตกลงเป็ นห นั งสื อ แท น
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสถาบัน เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิก ส์จ ะต้อ งทำสัญ ญาซื้อ ขายตามแบบสัญ ญาดัง ระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
สถาบัน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ
5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สถาบัน ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ สถาบัน ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่
ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
(๔) หนั งสื อค้ ำประกั นของบริษั ทเงินทุ น หรือบริ ษั ทเงินทุ นหลั กทรั พย์ ที่ ได้ รับอนุ ญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มี ดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่เช่าซึ่งสถาบัน ได้รับ
มอบไว้แล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สถาบันจะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา
เช่าหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสถาบันได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับให้เป็นไปตามขอบเขตของงานการเช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก ข้อ 6
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการเช่ารถยนต์ 1 คันของสถาบันพระบรมราชชนก เงื่อนไขอื่น ๆ ข้อ 2
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9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ เช่าที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้ อยกว่า ….…-……… ปี ………-……..เดือน นั บถัดจากวัน ที่ สถาบันได้ รับ มอบสิ่ งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน …..-.…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
10.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569
วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,485,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
การลงน ามใน สั ญ ญ าจะกระท ำได้ ต่ อ เมื่ อ สถาบั น ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า พั สดุ
จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565-2569 จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น
10.๒ เมื่อสถาบันได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็นผู้ให้ เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่ งหรือนำสิ่ งของที่ ให้ เช่าดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศต่ อ กรมเจ้าท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.๓ ผู้ ยื่ นข้อเสนอซึ่ งสถาบันได้คั ดเลื อกแล้ ว ไม่ไปทำสั ญญาหรือข้อตกลงเช่า เป็น หนังสื อ
ภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สถาบันจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.๔ สถาบันสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
เช่าเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสถาบัน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
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10.6 สถาบั น อาจประกาศยกเลิ กการเช่ าในกรณี ต่ อไป นี้ ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้ อเสน อ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถาบันไม่ได้
(1) สถาบันไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการให้เช่าหรือที่ได้รับ การคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในทำนองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเช่ า ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กให้ เป็ น ผู้ ให้ เช่ า ต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สถาบัน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ให้เช่าเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับสถาบันไว้ชั่วคราว
สถาบันพระบรมราชชนก
............... มีนาคม 2565

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กองกลางและประชาสัมพันธ์
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นายนิพล ชาญศิริ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

