
( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที$ ๑๖๐๑.๗/๑/๒๕๖๓
การจ้างเหมาบริการทาํความสะอาดสถานที$ราชการกรมป่าไม้ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามประกาศ กรมป่าไม้
ลงวันที$ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

กรมป่าไม้ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกวา่ "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาด
สถานที�ราชการกรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี �

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สญัญาจ้างทําความสะอาดอาคาร
๑.๔ แบบหนงัสือคํ �าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา
๑.๕ บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื$นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่
การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย



๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว
๒.๘ ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

๒.๙ ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิNหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิNและความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น

๒.๑๐ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๓.    หลักฐานการยื$นข้อเสนอ
ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ
๓.๑ ส่วนที$ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี @

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล
                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั �งรับรอง
สาํเนาถกูต้อง
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี
                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
                                           (๔.๒)   สําเนาทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)



ทั �งนี � เมื�อผู้ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๑) ให้โดยผู้ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที$ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี @

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี � 
หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั �น

 (๒) เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ
                                   (๒.๑) ผู้ เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียด หรือแคตตาล็อกของนํ �ายาทําความสะอาดชนิด
ดี ไม่เสื�อมคณุภาพ กระดาษชําระ สบูเ่หลวชนิดดี และผลติภณัฑ์ของสนิค้าและบริการ ต้องเป็นมิตรกบัสิ�งแวดล้อม 
มีตราประทบัยี�ห้อของผลติภณัฑ์ หรือได้รับมาตรฐาน ISO ในวนัที�ยื�นเอกสารเสนอราคา ดงันี �

๑.๑ นํ �ายาล้างพื �นและลอกแว๊กซ์
๑.๒ นํ �ายาฆ่าเชื �อและดบักลิ�นห้องนํ �า
๑.๓ นํ �ายาล้างห้องนํ �าและกดัสนิม
๑.๔ นํ �ายาเช็ดกระจก
๑.๕ นํ �ายาขดัอลมิูเนียม
๑.๖ นํ �ายาเคลือบเงาพื �นชนิดนํ �า
๑.๗ นํ �ายาซกัพรม
๑.๘ นํ �ายาทําความสะอาดทั�วไป
๑.๙ นํ �ายาขดัเงาพื �นหินขดั,หินอ่อน
๑.๑๐ กระดาษชําระ ๒ ชั �น คณุภาพดี
๑.๑๑ สบูเ่หลวชนิดดี

   (๒.๒) ผู้ เสนอราคาต้องเสนอรายละเอียด หรือแคตตาลอ็กเครื�องมือ เครื�องใช้ และ
อปุกรณ์อื�นๆ ที�ต้องจดัหามาประจําวนัที�ยื�นข้อเสนอราคาอย่างน้อยตามรายการ ดงัตอ่ไปนี �

๒.๑ เครื�องขดัพื �นขนาด ๑๘ นิ �ว จํานวน ๑ เครื�อง
๒.๒ เครื�องขดัมนัพื �นไฮสปีด ขนาด ๒๐ นิ �ว จํานวน ๑ เครื�อง
๒.๓ เครื�องดดูฝุ่ น จํานวน ๑ เครื�อง
๒.๔ เครื�องมือเช็ดกระจกพร้อมอปุกรณ์ครบชดุสําหรับเช็ดกระจกภายใน และภายนอก

จํานวนให้เพียงพอตอ่การใช้งาน
๒.๕ บนัไดอลมิูเนียม ขนาด และจํานวนที�เหมาะสมต่อการปฏิบติังาน
๒.๖ เครื�องมืออื�นๆ เช่น ม๊อบดนัฝุ่ น ม๊อบผ้า แผ่นขดัสก๊อตไบร์ท ไม้กวาดชนิดตา่งๆ



ถงัพลาสติก ถงุมือยาง ผ้าเช็ดโต๊ะ ที�ตกัขยะ ถงุดํา สายยางความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จํานวนให้เพียงพอตอ่
การใช้งาน

(๓)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอ
ราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format)

ทั �งนี � เมื�อผู้ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบ
ถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖
(๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๔.    การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะ
ต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ยื�นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกู
ต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวั
หนงัสือเป็นสําคญั โดยคดิราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จา่ยอื�นๆ ทั �งปวงไว้แล้ว

ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่ ๖๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๓๖๕ วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กรม ให้เริ�มทํางาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี�
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ๑๓ กนัยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 



ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ ยื�นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอราย
อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้
ทิ �งงาน เว้นแตก่รมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นมิใช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี �
                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้
จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว
                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
กําหนด
                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไม่ได้
                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � กรมจะพิจารณา

ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ

กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม

๕.๓ หากผู้ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ
เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแต่ ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตก
ตา่งไปจากเงื�อนไขที�กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใช่สาระสําคญั



และความแตกตา่งนั �นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยื"นข้อเสนอรายอื"น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็
น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสทิธิผู้ ยื"นข้อเสนอรายนั �น

๕.๔ กรมสงวนสทิธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื"นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่
ไปนี �
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื"อผู้ ยื"นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื"อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม
                                   (๒)    ไม่กรอกชื"อผู้ ยื"นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื"อนไขที"กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที"เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื"นข้อเสนอรายอื"น 

๕.๕ ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ ยื"นข้อเสนอชี �แจงข้อเท็จจริงเพิ"มเติมได้ กรมมีสิทธิ
ที"จะไมรั่บข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึ"งสทิธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสดุ หรือราคาหนึ"งราคาใด หรือราคาที"เสนอทั �งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ"งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั �งนี � เพื"อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื"นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทั �งกรมจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื"นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่จะ
เป็นผู้ ยื"นข้อเสนอที"ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ"เชื"อถือได้วา่การยื"นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต 
เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื"อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื"นมายื"นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที"ผู้ยื"นข้อเสนอรายที"เสนอราคาตํ"าสดุ เสนอราคาตํ"าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือ
กรม จะให้ผู้ยื"นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที"ทําให้เชื"อได้วา่ ผู้ ยื"นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที"รับฟังได้ กรม มีสิทธิที"จะไมรั่บข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ ยื"นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี � ผู้ ยื"นข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จากกรม

๕.๗ ก่อนลงนามในสญัญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก
ปรากฏวา่มีการกระทําที"เข้าลกัษณะผู้ยื"นข้อเสนอที"ชนะการประกวดราคาหรือที"ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื"นข้อเสนอรายอื"น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื"นข้อ
เสนอรายอื"น หรือเจ้าหน้าที"ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทจุริตอื"นใดในการเสนอราคา

๖.     การทาํสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักรม ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที"ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั



สญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที"ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้กรมยดึถือไว้ในขณะ
ทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ"งอย่างใดดงัต่อไปนี � 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที"ธนาคารสั"งจา่ยให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที"ที"ทําสญัญา หรือก่อนหน้า

นั �น ไม่เกิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ �าประกนั ดงัระบใุนข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที"กรมบญัชีกลางกําหนด
๖.๔ หนงัสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที"ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื"อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื"อบริษัทเงินทนุที"ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �า
ประกนัของธนาคารที"คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที"ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว
หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ย ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึ"งกรม ได้รับมอบไว้แล้ว

๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

กรมจะจ่ายคา่จ้างซึ"งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ"ม ตลอดจนภาษีอื"น ๆ และคา่ใช้จ่ายทั �งปวงแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑๒ งวด ดงันี �

งวดที" ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๑ วนั

งวดที" ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วนั

งวดที" ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๑ วนั

งวดที" ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใ
น ๓๑ วนั

งวดที" ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๒๙ วนั



งวดที" ๖ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๑ วนั

งวดที" ๗ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วนั

งวดที" ๘ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๑ วนั

งวดที" ๙ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๐ วนั

งวดที" ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๑ วนั

งวดที" ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๓ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน จ้าง
เหมาบริการทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่าไม้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้แล้วเสร็จภายใน
๓๑ วนั

งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘.๓๗ ของคา่จ้าง เมื"อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานทั �งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ และกรม ได้ตรวจรับ
มอบงานจ้าง

๘.    อัตราค่าปรับ

คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี �

๘.๑ กรณีที"ผู้ รับจ้างนํางานที"รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อื"นทําอีกทอดหนึ"งโดยไม่ได้รับอนญุาต
จากกรม จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั �น

๘.๒ กรณีที"ผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนั
ในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ"งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 
ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที"เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า  นบัถดัจากวนัที"กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน 
วนั นบัถดัจากวนัที"ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง



๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื+นข้อเสนอและอื+น ๆ

๑๐.๑ เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การจดัซื �อจดัจ้างครั �งนี � จะมีการลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือได้ตอ่เมื"อพระราช

บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบงัคบัใช้ และได้รับจดัสรรงบประมาณราย
จา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสํานกังบประมาณแล้ว และกรณีที"หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจดัสรร
งบประมาณ เพื"อการจดัซื �อจดัจ้างในครั �งดงักลา่ว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจดัซื �อจดัจ้างได้

การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื"อ กรมได้รับอนมุติัเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจํา
ปีพ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเทา่นั �น 

๑๐.๒ เมื"อกรมได้คดัเลือกผู้ ยื"นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั"งหรือนําสิ"งของมาเพื"องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ
ของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที"มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที"รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื"นข้อเสนอซึ"งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ
พาณิชยนาวี ดงันี �
                                   (๑)    แจ้งการสั"งหรือนําสิ"งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วนั นบัตั �งแตว่นัที"ผู้ รับจ้างสั"งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที"รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื"นได้
                                   (๒)    จดัการให้สิ"งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที"มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ"งของนั �น โดยเรืออื"นที"มิใช่
เรือไทย ซึ"งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื"น หรือเป็นของที"รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื"น
                                   (๓)    ในกรณีที"ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ ยื"นข้อเสนอซึ"งกรมได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที"ทาง
ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื"นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั
การยื"นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื"น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิ �ง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิKที"จะแก้ไขเพิ"มเติมเงื"อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที"เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ยื"นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที"สดุ และผู้ ยื"นข้อเสนอไมมี่สิทธิ
เรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ"มเติม

๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที"ผู้ ยื"นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้



                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที"จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอที"จะทํา
การจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไป
                                   (๒)    มีการกระทําที"เข้าลกัษณะผู้ ยื"นข้อเสนอที"ชนะการจดัจ้างหรือที"ได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื"นข้อเสนอรายอื"น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ยื"นข้อเสนอรายอื"น หรือเจ้าหน้าที"ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื"นใดในการเสนอราคา
                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
                                   (๔)    กรณีอื"นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที"กําหนดในกฎกระทรวง ซึ"งออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

๑๑.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื"นข้อเสนอที"ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑ์ที"กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒.    การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื"นข้อเสนอที"ได้รับการคดัเลือกให้
เป็นผู้ รับจ้างเพื"อนํามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ
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