( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที$ ๑๖๐๑.๗/๑/๒๕๖๓
การจ้ างเหมาบริการทําความสะอาดสถานที$ราชการกรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตามประกาศ กรมป่ าไม้
ลงวันที$
๕ กันยายน ๒๕๖๒
กรมป่ าไม้ ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้ างเหมาบริ การทําความสะอาด
สถานทีราชการกรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ณ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่ าไม้ โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างทําความสะอาดอาคาร
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย$ ืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่
การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย

๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิNหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิNและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื$นข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที$ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี @
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบคุ คล ให้ ยืนสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่ วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที$ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี @
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๒.๑) ผู้เสนอราคาต้ องเสนอรายละเอียด หรื อแคตตาล็อกของนํายาทําความสะอาดชนิด
ดี ไม่เสือมคุณภาพ กระดาษชําระ สบูเ่ หลวชนิดดี และผลิตภัณฑ์ของสินค้ าและบริ การ ต้ องเป็ นมิตรกับสิงแวดล้ อม
มีตราประทับยีห้ อของผลิตภัณฑ์ หรื อได้ รับมาตรฐาน ISO ในวันทียืนเอกสารเสนอราคา ดังนี
๑.๑ นํายาล้ างพืนและลอกแว๊ กซ์
๑.๒ นํายาฆ่าเชือและดับกลินห้ องนํา
๑.๓ นํายาล้ างห้ องนําและกัดสนิม
๑.๔ นํายาเช็ดกระจก
๑.๕ นํายาขัดอลูมิเนียม
๑.๖ นํายาเคลือบเงาพืนชนิดนํา
๑.๗ นํายาซักพรม
๑.๘ นํายาทําความสะอาดทัวไป
๑.๙ นํายาขัดเงาพืนหินขัด,หินอ่อน
๑.๑๐ กระดาษชําระ ๒ ชัน คุณภาพดี
๑.๑๑ สบูเ่ หลวชนิดดี
(๒.๒) ผู้เสนอราคาต้ องเสนอรายละเอียด หรื อแคตตาล็อกเครื องมือ เครื องใช้ และ
อุปกรณ์อืนๆ ทีต้ องจัดหามาประจําวันทียืนข้ อเสนอราคาอย่างน้ อยตามรายการ ดังต่อไปนี
๒.๑ เครื องขัดพืนขนาด ๑๘ นิว
จํานวน ๑ เครื อง
๒.๒ เครื องขัดมันพืนไฮสปี ด ขนาด ๒๐ นิว จํานวน ๑ เครื อง
๒.๓ เครื องดูดฝุ่ น
จํานวน ๑ เครื อง
๒.๔ เครื องมือเช็ดกระจกพร้ อมอุปกรณ์ครบชุดสําหรับเช็ดกระจกภายใน และภายนอก
จํานวนให้ เพียงพอต่อการใช้ งาน
๒.๕ บันไดอลูมิเนียม ขนาด และจํานวนทีเหมาะสมต่อการปฏิบตั ิงาน
๒.๖ เครื องมืออืนๆ เช่น ม๊ อบดันฝุ่ น ม๊ อบผ้ า แผ่นขัดสก๊ อตไบร์ ท ไม้ กวาดชนิดต่างๆ

ถังพลาสติก ถุงมือยาง ผ้ าเช็ดโต๊ ะ ทีตักขยะ ถุงดํา สายยางความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร จํานวนให้ เพียงพอต่อ
การใช้ งาน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ
ถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖
(๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะ
ต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครังเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู
ต้ อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัว
หนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน และค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้ แล้ ว
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดยภาย
ในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้ วเสร็ จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้ างหรื อจากวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กรม ให้ เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี
ถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนเสนอราคาตามเงือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน

ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่กรมผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราย
อืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้
ทิงงาน เว้ นแต่กรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความ
ร่ วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของกรม
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้
จ่ายทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที
กําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๕.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อ
เสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่ ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะจ้ างไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตก
ต่างไปจากเงือนไขทีกรมกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ

และความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็ก
น้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื"นข้ อเสนอรายนัน
๕.๔ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื"นข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อ
ไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื"อผู้ยื"นข้ อเสนอรายนันในบัญชีผ้ รู ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื"อผู้ซือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื"อผู้ยื"นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื"อนไขที"กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที"เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอรายอื"น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกรม มีสิทธิให้ ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอชีแจงข้ อเท็จจริ งเพิ"มเติมได้ กรมมีสิทธิ
ที"จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ กรมทรงไว้ ซงึ" สิทธิที"จะไม่รับราคาตํ"าสุด หรื อราคาหนึง" ราคาใด หรื อราคาที"เสนอทังหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง" รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื"อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของกรมเป็ นเด็ดขาด ผู้ยื"นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิ
ได้ รวมทังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื"นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิงงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที"เชื"อถือได้ วา่ การยื"นข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื"อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอื"นมายื"นข้ อเสนอแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที"ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอรายที"เสนอราคาตํ"าสุด เสนอราคาตํ"าจนคาดหมายได้ ว่าไม่อาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
กรม จะให้ ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานที"ทําให้ เชื"อได้ วา่ ผู้ยื"นข้ อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นที"รับฟั งได้ กรม มีสิทธิที"จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับ
ราคาของผู้ยื"นข้ อเสนอรายนัน ทังนี ผู้ยื"นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จากกรม
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที"เข้ าลักษณะผู้ยื"นข้ อเสนอที"ชนะการประกวดราคาหรื อที"ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่ วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยื"นข้ อ
เสนอรายอื"น หรื อเจ้ าหน้ าที"ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื"นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจ้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที"ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกัน

สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างที"ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กรมยึดถือไว้ ในขณะ
ทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง" อย่างใดดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรื อดราฟท์ที"ธนาคารสัง" จ่ายให้ แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที"ที"ทําสัญญา หรื อก่อนหน้ า
นัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุในข้ อ
๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที"กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที"ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื"อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื"อบริ ษัทเงินทุนที"ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํา
ประกันของธนาคารที"คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที"ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของงานจ้ างซึง" กรม ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายค่าจ้ างซึง" ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ"ม ตลอดจนภาษี อื"น ๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้ ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑๒ งวด ดังนี
งวดที" ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๑ วัน
งวดที" ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๐ วัน
งวดที" ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๑ วัน
งวดที" ๔ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใ
น ๓๑ วัน
งวดที" ๕ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๒๙ วัน

งวดที" ๖ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๑ วัน
งวดที" ๗ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๐ วัน
งวดที" ๘ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๑ วัน
งวดที" ๙ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๐ วัน
งวดที" ๑๐ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๑ วัน
งวดที" ๑๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน จ้ าง
เหมาบริ การทําความสะอาดสถานที"ราชการ กรมป่ าไม้ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๓๑ วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้ าง เมื"อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานทังหมด
ให้ แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญา หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ และกรม ได้ ตรวจรับ
มอบงานจ้ าง
๘. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรื อข้ อตกลงจ้ าง
เป็ นหนังสือจะกําหนด ดังนี
๘.๑ กรณีที"ผ้ รู ับจ้ างนํางานที"รับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู ื"นทําอีกทอดหนึง" โดยไม่ได้ รับอนุญาต
จากกรม จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้ างช่วงนัน
๘.๒ กรณีที"ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้ างนอกเหนือจากข้ อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็ นรายวัน
ในอัตราร้ อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้ าง
๙. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ" ได้ ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทําสัญญาจ้ าง ตามแบบ
ดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุ ดบกพร่องของงานจ้ างที"เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า นับถัดจากวันที"กรมได้ รับมอบงาน โดยผู้รับจ้ างต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน
วัน นับถัดจากวันที"ได้ รับแจ้ งความชํารุ ดบกพร่อง

๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยื+นข้ อเสนอและอื+น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
การจัดซือจัดจ้ างครังนี จะมีการลงนามในสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือได้ ตอ่ เมื"อพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ และได้ รับจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสํานักงบประมาณแล้ ว และกรณีที"หน่วยงานของรัฐไม่ได้ รับการจัดสรร
งบประมาณ เพื"อการจัดซือจัดจ้ างในครังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซือจัดจ้ างได้
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื"อ กรมได้ รับอนุมตั ิเงินค่าจ้ างจากเงินงบประมาณประจํา
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ วเท่านัน
๑๐.๒ เมื"อกรมได้ คดั เลือกผู้ยื"นข้ อเสนอรายใด ให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง" หรื อนําสิง" ของมาเพื"องานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และ
ของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที"มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที"รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื"นข้ อเสนอซึง" เป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการ
พาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสัง" หรื อนําสิ"งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่วนั ที"ผ้ รู ับจ้ างสัง" หรื อซือของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที"รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื"นได้
(๒) จัดการให้ สิ"งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที"มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิง" ของนัน โดยเรื ออื"นที"มิใช่
เรื อไทย ซึง" จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออื"น หรื อเป็ นของที"รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื"น
(๓) ในกรณีที"ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื"นข้ อเสนอซึง" กรมได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้ อตกลงภายในเวลาที"ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กรมจะริ บหลักประกันการยื"นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกัน
การยื"นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื"น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิKที"จะแก้ ไขเพิ"มเติมเงื"อนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที"เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยื"นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที"สดุ และผู้ยื"นข้ อเสนอไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ"มเติม
๑๐.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยที"ผ้ ยู ื"นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่า
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที"จะใช้ ในการจัดจ้ างหรื อได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที"จะทํา
การจัดจ้ างครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําที"เข้ าลักษณะผู้ยื"นข้ อเสนอที"ชนะการจัดจ้ างหรื อที"ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอม
กันกับผู้ยื"นข้ อเสนอรายอื"น หรื อเจ้ าหน้ าที"ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื"นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้ างครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กรม หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื"นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที"กําหนดในกฎกระทรวง ซึง" ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้ าง ผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที"กฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกให้
เป็ นผู้รับจ้ างเพื"อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยื"นข้ อเสนอที"ได้ รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที"กําหนดจะถูกระงับการยื"นข้ อเสนอหรื อ
ทําสัญญากับกรม ไว้ ชวั" คราว
กรมป่ าไม้
๕ กันยายน ๒๕๖๒
๑๖๐๑.๗/๑/๒๕๖๓

