-ร่าง-

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก
เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบันพระบรมราชชนก
ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สถาบัน” มีความประสงค์จะประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เช่ารถยนต์ 1 คัน ของสถาบั นพระบรมราชชนก ราคากลางของงานเช่าในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,485,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังนี้
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั กษณะต้อ งห้ ามตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุทปี่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่ เป็ นผู้ ได้ รั บเอกสิ ทธิ์ หรือความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้ นศาลไทย เว้น แต่ รัฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง
จะต้องมีการกำหนดสัดส่ วนหน้ าที่ และความรับ ผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญ ญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจกรรมร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

-2สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
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
12. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ให้จัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน ร้อยละ 10 ที่จะ
เรียกมาทำสัญญาไม่เกิน 3 ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ............................. ระหว่างเวลา ........................... ถึง .........................
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pi.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2590 1924 ในวันและเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายั ง สถาบั นพระบรมราชชนก ผ่ านทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์ grocurement.pi@pi.ac.th
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวัน ที่…………………….โดย สถาบันพระบรมราชชนก จะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง www.pi.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่ ...............................
คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ).................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวดวงนภา ประเสริฐเมือง)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
กองกลางและประชาสัมพันธ์
ลงชื่อ..............................................กรรมการ
(นายนิพล ชาญศิริ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

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

