
( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคา ด้วยวธีิจ้าง ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑๖๐๑.๗/๒/๒๕๖๓
การจ้างดูแลรักษาสวนหย่อมบริเวณกรมป่าไม้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศ กรมป่าไม้
ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒

 ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ " " มีความประสงค์จะจ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

กรมป่าไม้ กรม

กรมป่าไม้

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาจ้างทัว่ไป
๑.๔ แบบหนงัสือคํา้ประกนั

(๑) หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม
                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ
๒.๔ ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบคุคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย
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๒.๖ มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่  ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

กรม

๒.๙ ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใช่นิติบคุคล ให้ย่ืนสาํเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรอง
สําเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม

(๕) บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
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Format)
ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ครบ

ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้

                                   (๒)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดย
ไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๖๐

๔.๓ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน  วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก  ให้เร่ิมทํางาน

๓๖๕
กรม

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
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เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

๑๖ กนัยายน ๒๕๖๒ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์กรม

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และ จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้
ทิง้งาน เว้นแต่ จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ

กรม
กรม

กรม
๔.๘ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้
จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้
                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้ จะพิจารณากรม
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ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ  จะพิจารณาจาก กรม
ราคารวม

๕.๓ หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืนข้อ
เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเง่ือนไขท่ี กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระสําคญั
และความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเลก็
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้

กรม

๕.๔ สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่
ไปนี ้

กรม

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการ
จดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม
                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ  มีสทิธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ิมเตมิได้ มีสิทธิ
ท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

กรม กรม

๕.๖ ทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะไมรั่บราคาตํ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ เป็นเดด็ขาด ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทัง้ จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ทิง้งาน ไมว่า่จะ
เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต 
เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนมาย่ืนข้อเสนอแทน เป็นต้น

กรม

กรม
กรม

ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ

Page 5 of 9

file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.780/doc_0901200000_62097142892.html



 จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทําให้เช่ือได้วา่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้  มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไมรั่บ
ราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จาก

กรม
กรม

กรม
๕.๗ ก่อนลงนามในสญัญา  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อ
เสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

กรม

๖. การทาํสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบั  ภายใน  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ  ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้ ยดึถือไว้ในขณะ
ทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

กรม ๗
๕ กรม

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสญัญา หรือก่อนหน้า

นัน้ ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ
กรม

๖.๓ หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํา้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด

๖.๔ หนงัสือคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํา้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว
หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึง่  ได้รับมอบไว้แล้วกรม

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

จะจ่ายคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงินเป็น จํานวน  งวด ดงันี ้

งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

กรม
๑๒

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐
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งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๖ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๗ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๘ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๙ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดท่ี ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  วนั

งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงานทัง้หมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ และ  ได้ตรวจรับ
มอบงานจ้าง

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๒๙

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๐

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๓
จ้างดแูลรักษาสวนหยอ่มบริเวณกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ๓๑

๘.๓๗
กรม

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี ้
๘.๑ กรณีท่ีผู้ รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนทําอีกทอดหนึง่โดยไม่ได้รับอนญุาต

จาก  จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ  ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้กรม ๑๐.๐๐
๘.๒ กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบติัผิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนั

ในอตัราร้อยละ  ของราคาคา่จ้าง๐.๑๐
๙. การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 
ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย
กวา่ นบัถดัจากวนัท่ี ได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน กรม
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วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ

๑๐.๑ เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การจดัซือ้จดัจ้างครัง้นี ้จะมีการลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือได้ตอ่เม่ือพระ

ราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บงัคบั และได้รับจดัสรรงบประมาณ
รายจา่ย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสํานกังบประมาณแล้ว และกรณีท่ีหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้รับการ
จดัสรรงบประมาณ เพ่ือการจดัซือ้จดัจ้างในครัง้ดงักลา่ว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลกิการจดัซือ้จดัจ้างได้

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เม่ือ ได้รับอนมุติัเงินคา่จ้างจาก
 แล้วเทา่นัน้ 

กรม
เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๐.๒ เม่ือ ได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิง่ของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ
ของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี ้

กรม

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้
                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ ได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ จะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํา้ประกนั
การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิง้
งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

กรม
กรม

๑๐.๔ สงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

กรม

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามคําวินิจฉยัของ  คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิกรม
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เรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม
๑๐.๖  อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่

เสียหายใดๆ จาก ไมไ่ด้
กรม

กรม
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะทํา
การจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ

กรม

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ

 สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้
เป็นผู้ รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ

กรม

ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ
ทําสญัญากบั  ไว้ชัว่คราวกรม

กรมป่าไม้
๖ กนัยายน ๒๕๖๒

๑๖๐๑.๗/๒/๒๕๖๒
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