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ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับห^ะใ^/2561
เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูง เมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเฟฟเกฐ)

เทคบาลตำบลโนนสูง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูง เมือง 
สะอาดชุมซนน่าอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ช!ปปเกฐ) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้ง 
น้ีเปีนเงินทั้งส้ิน ๖๒๖,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และมีผล 
งานการจ้างงานประเภทเดียวกับงานที่จัดจ้างในวงเงินต่อสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดย 
เป็นผลงานท่ีเป็นคู,สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้อง 
ถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกซนที่เทศบาลเชื่อถือโดยให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมการยื่นเอกสารเสนอราคา 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบล 
โนนสูง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6๒0*โ01าเ0 
ธ0หอกากาอก!:?โ(วอนโอ๓ อ ก !:ะ อ -0}?)ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการป.ป.ซ.กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่



ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 

แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๕ 
เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถซอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ .ก๐กรบก5 -5 0 .1: ^ , . ^ 0 โลฬ1ล.5 0 .เโห หรือ
\^^.5เวโ๐0น |'6ท า6ท ห ร ือส อบ ถาม ท างโท รศ ัพ ท ์ห ม ายเลข ๐๔๔-๓๗๙๔๗๓ ในวันและเวลาราซการ

(นายประสงค เพธมศร; 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-6? ไต้ตั้งแต่วันที่ฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ช๒ปเก5)
เลขท่ี .... .̂I ) สื& & ? ......

การจ้างจ้างเหมาบริการตามโครงการโนนสูง เมืองสะอาดขุมซนน่าอยู่ 
ตามประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง 

ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมา 
บริการตามโครงการโนนสูง เมืองสะอาดขุมซนน่าอยู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปป!กฐ) ณ เทศบาล 
ตำบลโนนสูง โดยมีฃ้อแนะน่าและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา 
๑ .๕ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยซน่ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖ แบบนัญขีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญขีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญขีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ขัวคราว เนืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการตำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
1 การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว และมีผลงานการจ้างงานประเภทเดียวกับงานที่จัดจ้างในวงเงินต่อสัญญาไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท (สาม 
แสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานตามกฏหมายว่าต้วยระเบียบ 
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ โดยให้ยื่นลำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อม 
การยื่นเอกสารเสนอราคา

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ลำนักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดชวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ชองผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ส 6(ะ1โ๐ก̂  ธ0 ท6โทโท6ก1 ?โ๐เ:นโ6๓ อกI : 6 - ธ?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังชื่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ๅยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารด้งต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นลำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองลำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นลำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองลำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
ลำเนาบัตรประจำคัวประชาชนของผู้นั้น ลำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ลำเนาบัตรประจำคัว 
ประชาชนชองผู้เป็นหุ้นส่วน หรือลำเนาหนังสือเดินทางชองผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองลำเนา 
ถูกต้อง



(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืใ'*0าเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิซย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ล้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ . ๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 909  ค ๒ (กอโ*ลเว[อ ออโ:นโฑอก*
9๐โโฑล*)

ทั้งบี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ตามแบบในข้อ ๑ . ๖ (๑) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ 909  ค ๒ (กอโ*ล!วเอ 0๐0นกกอก1: กอโ๓ ล0  

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซี่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งบี้ หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้ไนกรณีท่ีมี 
การกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่าน้ัน)

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑ . ๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โ5อ!1 ค เ6 (9’0โ1:3เว16 0๐(ะบ๓ 6ก* 
กอโ๓ ล*)

ทั้งบี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบ 
ล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑ .๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ กอโ1 ค ๒ (9๐โ*3๒๒ เวออบกา©ก* กอโกาล*) 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว!นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ 909  ค 16 (กอโ*ล!ว๒ อออบ๓ 6ก* กอโกาล*)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งบี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๒ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ไต้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้



ถี่ล้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเ*,'เอราคาตามเงื่อนไข ใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ 
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เบื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะใม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอรา
คาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท กเวเ2 เฯ๒ (?๐โ*3๖๒ อ๐*:นกาอก1โ โ๐โ๓ ล1โ) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร กอโ ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเว๒ลช) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก่สำนรักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑ .๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ม่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๔ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่สำนักงานจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รืเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน

๔.๘ ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ไต้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ V/ผ ผ .5เวโ0(ะนโ6๓ 6ก1โ.5๐.1ห 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา

๔.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม



๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มีไข่สาระสำคัญและ 
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดัง
ต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญขีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญขีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัด 
ซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมไต้ สำนักงาน 
มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยขน์ของทางราขการ 
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าไข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิไต้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า 
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ใต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เซื่อถือไต้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต 
เข่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไข้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซื้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เซื่อไต้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซื้แจงไม่เป็นที่รับพิงไต้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อ 
เสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าไข้จ่ายหรือค่าเสียหาย 
ใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการประกวดราคาหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งข้นอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ 
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ไนการเสนอราคา หรือล่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา



๖. การทำสัญญาจ้าง ^
ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

'๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๔ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำ 
สัญญา โดยใข้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เข็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือ

ก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 

๑ .๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้ 

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๒)

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕: วันนับถัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งสำนักงาน ไต้รับมอบไว้

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายค่าจ้างซึ่งไต้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น  ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๔ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน โดยให้ดูแล 
รักษาและทำความสะอาด กวาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย รวมถืงดัดหญ้า ดัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชและ 
ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง ๑๓ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ ๓๖,๖๒๔ เมตร หรือประมาณ 
๒๓๓,๐๑๔.๔๐ ตร.ม. ให้มาปฏิบัติงาน ๖ วัน/สัปดาห์ ช่วงแรกตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น - จนกว่าจะแล้วเสร็จ (ต้องไต้รับ 
การทำความสะอาดถนนทุกสาย ตามที่กำหนด ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.) ช่วงท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - จนกว่าจะ 
แล้วเสร็จ (ต้องไต้รับการทำความสะอาดถนนทุกสาย ตามที่กำหนด ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.) ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่ 
น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน หรือปฏิบัติงาน ๑ งวด ไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน โดยไต้รับค่าจ้างจำนวน ๘,๐๐๐ บาท/คน/ 
เดือน ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมีอที่จำเป็นในการให้บริการทำความสะอาดในการปฏิบัติงานเอง เช่น รองเท้า 
ผ้าใบ เส้ือก๊ักสีสะท้อนแสง เส้ือกันฝน ถุงมือหนัง ผ้าปีดจมูก ไม้กวาดแข็งทางมะพร้าว บุ้งก๋ี โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าวัสดุ 
ในการปฏิบัติงานเฉลี่ยจำนวน ๗๐๐ บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๗๐๐ บาท/คน/เดือน จำนวน ๑๘ 
คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน ๒๔๖๑ และคณะกรรมการไต้ตรวจการจ้างเหมาบริการเรียบร้อยแล้ว 

งวดท่ี ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง 
ไต้ดำเนินการปฏิบัติงาน โดยให้ดูแลรักษาและทำความสะอาด กวาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอกซอย รวมถืงดัด 
หญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชและดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง ๑๓ ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งมีระยะทางรวม



ประมาณ ๓๖,๖๒๔ เมตร หรือประมาณ ๒๓๓,๐๑๔.๔๐ ตร.ม. ให้มาปฏิบัติงาน ๖ วัน/สัปดาห์ ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 
๐๔.๐๐ น.-จนกว่าจะแล้วเสร็จ (ต้องได้รับการทำความสะอาดถนนทุกสาย ตามที่กำหนด ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.)
ช่วงท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - จนกว่าจะแล้วเสร็จ(ต้องได้รับการทำความสะอาดถนนทุกสายตามที่กำหนด ภายใน 
เวลา ๑๔.๐๐ น.) ระยะเวลาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน หรือปฏิบัติงาน ๑ งวด ไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน 
โดยไต้รับค่าจ้างจำนวน ๘,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการทำความ 
สะอาดในการปฏิบัติงานเอง เช่น รองเท้าผ้าใบ เส้ือก๊ักสีสะท้อนแสง เส้ือกันฝน ถุงมือหนัง ผ้าป็ดจมูก ไม้กวาดแข็ง 
ทางมะพร้าว บุ้งกี๋ โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าวัสดุในการปฏิบัติงาน เฉลี่ย จำนวน ๗๐๐ บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงินค่าจ้าง 
จำนวน ๘,๗๐๐ บาท/คน/เดือน จำนวน ๑๘ คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม ๒๔๖๑ และคณะ 
กรรมการไต้ตรวจการจ้างเหมาบริการเรียบร้อยแล้ว

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน โดยดูแล 
รักษาและทำความสะอาด กวาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอกซอย รวมถึงตัดหญ้า ตัดแต่งถึงไม้ กำจัดวัซพืซและ 
ดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง ๑๓ ชุมซน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งมืระยะทางรวมประมาณ ๓๖,๖๒๔ เมตร หรือ 
ประมาณ ๒๓๓,๐๑๔.๔๐ ตร.ม. ให้มาปฏิบัติงาน ๖ วัน/สัปดาห์ ช่วงแรกตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. - จนกว่าจะแล้ว 
เสร็จ (ต้องไต้รับการทำความสะอาดถนนทุกสาย ตามที่กำหนด ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.) ช่วงท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ 
น. จนกว่าจะแล้วเสร็จ (ต้องไต้รับการทำความสะอาดถนนทุกสายตามที่กำหนด ภายในเวลา ๑๔.๐๐ น.) ระยะเวลา 
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน หรือปฏิบัติงาน ๑ งวด ไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน โดยไต้รับค่าจ้างจำนวน 
๘,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการทำความสะอาดในการปฏิบัติ 
งานเอง เช่น รองเท้าผ้าใบ เส้ือก๊ักสีสะท้อนแสง เส้ือกันฝน ถุงมือหนัง ผ้าปิดจมูก ไม้กวาดแข็งทางมะพร้าว บุ้งก๋ี โดย 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าวัสดุในการปฏิบัติงาบ เฉลี่ย จำนวน ๗๐๐ บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๗๐๐ 
บาท/คน/เดือน จำนวน ๑๘ คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม ๒๔๖๑ และคณะกรรมการไต้ตรวจการ 
จ้างเหมาบริการเรียบร้อยแล้ว

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไต้ปฏิบัติงาน โดยให้ 
ดูแลรักษาและทำความสะอาด กวาดถนนสายหลัก ถนนสายรอง ตรอก ซอย รวมถึงตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัซพืซ 
และดูแลสิ่งแวดล้อมทั้ง ๑๓ ชุมซน ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง ซึ่งมืระยะทางรวมประมาณ ๓๖,๖๒๔ เมตร หรือ 
ประมาณ ๒๓๓,๐๑๔.๔๐ ตร.ม. ให้มาปฏิบัติงาน ๖ วัน/สัปดาห์ ช่วงแรกตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ น. -จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
(ต้องไต้รับการทำความสะอาดถนนทุกสาย ตามที่กำหนด ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น.) ช่วงท่ี ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. - 
จนกว่าจะแล้วเสร็จ (ต้องไต้รับการทำความสะอาดถนนทุกสาย ตามที่กำหนด ภายใบเวลา ๑๔.๐๐ น.) ระยะเวลา 
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน หรือปฏิบัติงาน ๑ งวด ไม่น้อยกว่า ๒๔ วัน/เดือน โดยไต้รับค่าจ้างจำนวน 
๘,๐๐๐ บาท/คน/เดือน ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่จำเป็นในการให้บริการทำความสะอาดในการปฏิบัติ 
งานเอง เช่น รองเท้าผ้าใบ เส้ือก๊ักสีสะท้อนแสง เสื้อกันฝน ถุงมือหนัง ผ้าปิดจมูก ไม้กวาดแข็งทางมะพร้าว บุ้งกี๋ โดย 
ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าวัสดุในการปฏิบัติงาบเฉลี่ย จำนวน ๗๐๐ บาท/คน/เดือน รวมเป็นเงินค่าจ้าง จำนวน ๘,๗๐๐ บาท/ 
คน/เดือน จำนวน ๑๘ คน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๔๖๑ และคณะกรรมการไต้ตรวจการจ้าง 
เหมาบริการเรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ตังนี้



๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รันอนุญ-ตจาก
. สำนักงานจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑0 .0 ๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซี่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 

ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นัอย 
กว่า - ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใข้การได้ดีดังเดิม
ภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐ . ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ค. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบ 
ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเลนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถัาผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมกา 
รพาณีขย'นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๓1 สำนักงานจะริบหลักประถันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังลือคํ้า 
ประถันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ขดใข้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง 
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ๋ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทัายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งถัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม



๑๐.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างไนกรณีต่อไปน้ี'11'โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียก
ร้องค่าเสียหายใดๆ จากสำนักงานใม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะไซ้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือ 
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม 

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว่โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาบของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาชองผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด 
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่าน4^นฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ช่ัวคราว


