เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๗๗/๒๕๖๑
การจ้างเหมาทาอาหารสาหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้าง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามประกาศ จังหวัดสิงห์บุรี
ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาทําอาหาร
สําหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลท่าช้าง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ณ โรงพยาบาลท่าช้าง ตําบลโพประจักษ์ อําเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. การจ้างเหมาทําอาหารสําหรับผู้ป่วยประกอบด้วยอาหาร ๓ มื้อต่อคนต่อวัน
๒. การจ้างเหมาทําอาหารสําหรับผู้ป่วยสามัญ คิดเป็นมื้อ
๓. การจ้างเหมาทําอาหารสําหรับผู้ป่วยพิเศษ คิดเป็นมื้อ
ในแต่ละเดือนผู้ป่วยสามัญโดยเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ ๒๔ คน และผู้ป่วยพิเศษโดยเฉลี่ยต่อวัน ประมาณ ๖ คน
รวมระยะเวลาในการจ้างเหมา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้
- ค่าอาหารสําหรับผู้ป่วยสามัญ มื้อละ ๔๐ บาท วันละ ๓ มื้อ
- ค่าอาหารสําหรับผู้ป่วยพิเศษ มื้อละ ๖๐ บาท วันละ ๓ มื้อ
ซึ่งพัสดุที่จะต้องจ้างทําอาหารต้องเป็นของสด สะอาด ไม่เป็นของเก่าเก็บ ต้องอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
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๑.๕

บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีประสบการณ์ทางด้านการทําอาหาร
๒.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องมีความรู้ไม่ต่ํากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๒.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่มีโรคติดต่อ (ใบรับรองแพทย์)
๒.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์
๒.๑๘ ผู้เสนอราคาต้องมีความรักในอาชีพนี้
๒.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามระเบียบข้อกําหนดของโรงพยาบาลท่าช้าง
ดังต่อไปนี้คือ
๑) ทําความสะอาดโดยเช็ดถูพื้น เคาน์เตอร์ ชั้นวางของให้ทั่วทุกบริเวณทั้งใน
โรงครัวและโรงอาหาร รวมถึงโต๊ะรับประทานอาหารทุกวัน
๒) จัดเก็บอุปกรณ์ภาชนะต่าง ๆ หลังจากทําความสะอาดให้เป็นระเบียบให้ตรงตาม
ป้ายที่ติดไว้
๓) ทําความสะอาดห้องน้ําให้สะอาดทุกวัน
๔) เก็บขยะพร้อมทําความสะอาดถังขยะ
๕) ตักเศษอาหารไขมันที่บ่อดักไขมันทุกครั้งเมื่อมีการทําความสะอาดหรือเมื่อเห็นว่า
มีเศษอาหารค้างอยู่
๖) ทําความสะอาดอ่างล้างภาชนะทุกครั้งที่ล้างภาชนะเสร็จ
๗) ภาชนะเมื่อทําความสะอาดเสร็จแล้วควรแช่ในน้ําร้อนประมาณ ๒ นาที
๘) ทําความสะอาดรถลําเลียงอาหารทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นการลําเลียงอาหาร
๙) ทําความสะอาดตู้แช่ทุกสัปดาห์และทําความสะอาดเมื่อเห็นว่าสกปรก
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๑๐) ทําความสะอาดโดยการกวาดหยากไย่ บนเพดานทุกบริเวณของโรงครัว และ
โรงอาหารทําความสะอาดพัดลมทุกสัปดาห์
๑๑) จัดหาผักปลอดสารพิษและข้าวกล้อง
๑๒) ต้องจัดหาภาชนะ สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินการจัดทําอาหารมาเอง
๑๓) สิ่งก่อสร้างหรือวัสดุที่ใช้ในการประกอบอาหารของโรงพยาบาลซึ่งมีอยู่เดิมและ
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้หากชํารุดผู้รับจ้างต้องดําเนินการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม
๑๔) ไม่พักค้างคืนหรือใช้พื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยในบริเวณโรงครัว
โดยเด็ดขาด
๑๕) อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเครื่องหมายแสดงการ
ได้รับอนุญาตที่ถูกต้องของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
๑๖) การล้างภาชนะต้องแยกภาชนะสําหรับผู้ป่วยติดเชื้อ และไม่ติดเชื้อออกจากกัน
๑๗) ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน หรือมีเครื่องแบบ
๑๘) ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ใช้อุปกรณ์สําหรับหยิบจับ
อาหาร ไม่สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติงาน
๑๙) ผู้ที่ชนะการประกวดราคา โรงพยาบาลจะตรวจสุขภาพผู้ประกอบอาหาร
ผู้เสิร์ฟอาหารซึ่งต้องผ่านการตรวจ สุขภาพก่อนเริ่มดําเนินการประกอบอาหาร โดยผู้รบั จ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ทั้งหมด ผลการตรวจสุขภาพ หากพบความเสี่ยงของการป่วยหรือพบพาหะนําโรคอันส่งผลต่อการประกอบอาหาร
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา ผู้ประกอบอาหารหรือผู้เสิร์ฟอาหารภายใน ๕ วันทําการ และต้องแจ้งรายชื่อให้โรงพยาบาล
ทราบทุกครั้งที่เปลี่ยนผู้ประกอบอาหารหรือผู้เสิร์ฟอาหาร หากไม่สามารถดําเนินการและจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วย
ทางโรงพยาบาลมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ และจะพิจารณาผู้ที่เสนอราคารายถัดไป
กําหนดโรคที่จะต้องตรวจสุขภาพโดยให้ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลของรัฐ โรคที่ต้องตรวจมีดังนี้
- อหิวาตกโรค
- โรคบิด
- ไข้ไทฟอยด์
- อุจจาระร่วง
- ตับอักเสบ A
- พยาธิ (ไส้เดือน)
- วัณโรค
- สารเสพติด
- โรคเรื้อน
- โรคผิวหนังน่ารังเกียจ
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๒๐) ผู้เสนอราคาต้องสามารถประกอบอาหารให้ผู้ป่วยสามัญต่อวัน ดังต่อไปนี้
(เฉพาะผู้ป่วยสามัญ)
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร

เช้า
ข้าวต้มกุ๊ย และกับข้าว
ข้าวต้มทะเล
ข้าวต้มหมู

กลางวัน
ข้าวผัดไข่, ซุป, ผลไม้
ข้าวหมูแดง, ซุป, ผลไม้

เย็น

ข้าว, แกงและผัดผัก
ข้าว, ต้มมะนาวดอง และผัดเผ็ด
ข้าว, แกงเลียงหรือผัดถั่วใส่ไข่,
วันพุธ
บะหมี่หมูแดง, ผลไม้/ขนม
น้ําพริกผักต้ม/สด ต้มจืด
ข้าวผัดกระเพราหมูหรือไก่ ข้าว, แกงหรือยําวุ้นเส้น,
วันพฤหัสบดี
ข้าวต้มไก่
ต้มซุปฟักเขียว/ผลไม้
แกง+ผัดผัก ยําคู่กับต้มจืด
เกี๊ยวน้ําหรือก๋วยเตี๋ยว
ข้าว, แกงหรือต้มผักกาดดอง,แกงส้ม,
วันศุกร์
ข้าวต้มปลา
ผลไม้/ขนม
ไข่เจียวหรือปลาเค็ม, น่องไก่ทอด
ข้าวต้มกุ๊ย, ปลาเค็มหรือยํา เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว
วันเสาร์
ข้าว, แกงส้มและต้มจืด
ผักกวางตุ้งใต้หวัน
ผลไม้
ข้าวคลุกกะปิ
วันอาทิตย์
ข้าวต้มหมู
ข้าว, พะโล้หมูและผัดพริกแกงใส่ผัก
น้ําซุป/ขนม/ผลไม้
หมายเหตุ
เช้า
ข้าวต้มเครื่อง หรือข้าวต้มกุ๊ย และกับข้าว ๒ อย่าง (ควรสลับกับข้าว)
กลางวัน
อาหารจานเดียวสลับกับข้าว และกับข้าว ๒ อย่าง ผลไม้/ขนม
ควรมีกับข้าว ๒ อย่าง
- อาหารที่ให้ผู้ป่วยต้องมีปริมาณเพียงพอที่ผู้ป่วยรับประทานจนอิ่ม เช่น ข้าวสวยตัก ๔ ทัพพี,
กับข้าวใส่ในหลุมกับข้าวไม่น้อยกว่า ๒/๓
- กรณีเป็นผลไม้ ให้ดูตามความเหมาะสม เช่น มังคุด เงาะ ละมุด ควรให้ไม่น้อยกว่า ๓ ผล
- อาหารแยกโรค ในกรณีที่แพทย์สั่งอาหารแยกโรค ให้ทําตามรายการที่แพทย์สั่ง
อาหารแยกโรค ควรทําจากเมนูหลักแต่ให้ปรุงรสตามอาการของโรค เช่น
โรคเบาหวาน
ไม่ใช้น้ําตาล
โรคความดันโลหิตสูง
งดเค็ม
อาหารปั่น
ควรใช้ตามสูตรของหลักโภชนากร
อาหารอ่อน
เป็นอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เคี้ยวง่าย, อ่อนง่าย
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๒๑) ผู้เสนอต้องสามารถประกอบอาหารให้ผู้ป่วยพิเศษต่อวัน ดังต่อไปนี้
(เฉพาะผู้ป่วยพิเศษ)
วัน
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
หมายเหตุ

เช้า

กลางวัน

เย็น

ข้าวต้มกุ๊ย และกับข้าว
นมสด, คุกกี้
ข้าวต้มปลา
น้ําเต้าหู้, เค้กชิ้น
ข้าวต้มทะเล
โอวัลติน, ขนมปังแซนวิซ
ข้าวต้มไก่,
นม, ขนมปังแยมโรล
ข้าวต้มกุ๊ย, ปลาเค็มหรือ
ยําผักกาด, น้ําเต้าหู้,
ขนมปังงาหรือคุ้กกี้
ข้าวต้มปลา
โอวัลติน, ขนมปังแซนวิซ

ข้าวผัดไข่ ต้มจืดผักกาด
ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)
ข้าวหมูแดง ต้มจืด
ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)
ราดหน้าเส้นใหญ่
ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)
ข้าวผัดกระเพราหมูหรือไก่
ต้มซุป, ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)

ข้าว, แกงส้มผักรวมปลาเค็ม,
นม, ผลไม้
ข้าว, ต้มยําไก่, ผัดพริกหมูใส่ผัก,
นม, ผลไม้
ข้าว, แกงเลียงหรือผัดผัก,
ยําวุ้นเส้น, นม, ผลไม้
ข้าว, แกงปลาสับใส่กระชาย,
ผัดผักรวมมิตร, นม, ผลไม้
ข้าว, ต้มฟักมะนาวดองไก่,
ผัดฟักทองหรือผัดเผ็ด,
นม, ผลไม้
ข้าว, ต้มจืดผักใส่หมูและเต้าหู้
ผัดขิงหมูหรือไก่, นม, ผลไม้

เกี๊ยวน้ําหรือก๋วยเตี๋ยวน้ํา
ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)

เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว
ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)
ข้าวคลุกกะปิ แกงเลียง
ข้าวต้มหมู
ข้าว, แกงป่าหมูหรือไก่
ผัดผักรวม
โอวัลติน, เค้กชิ้น
ผัดเปรี้ยวหวาน, นม, ผลไม้
ขนมหวาน (น้ําหรือแห้ง)
อาหารเช้า
สําหรับผู้ป่วยเบิกได้ให้เป็นนมกล่อง/โอวัลตินกล่อง ขนาดไม่น้อยกว่า
๒๐๐ ซี.ซี. และขนม
กลางวัน
อาหารจานเดียวควรสลับเป็นข้าว กับ กับข้าวบ้าง แล้วแต่เห็นสมควร
สําหรับผู้ป่วยเบิกได้เพิ่มเป็นน้ําผลไม้ (หรือน้ําสมุนไพร) และขนม
เวลา ๑๔.๐๐ น.
อาหารว่าง สลับเป็นน้ําผลไม้ + ซาลาเปา ขนมจีบ แล้วแต่เห็นสมควร
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- อาหารที่ให้ผู้ป่วยต้องมีปริมาณเพียงพอที่ผู้ป่วยรับประทานจนอิ่ม เช่น ข้าวสวยตัก ๔ ทัพพี,
กับข้าวใส่ในหลุมกับข้าวไม่น้อยกว่า ๒/๓
- กรณีเป็นผลไม้ ให้ดูตามความเหมาะสม เช่น มังคุด เงาะ ละมุด ควรให้ไม่น้อยกว่า ๓ ผล
- อาหารแยกโรค ในกรณีที่แพทย์สั่งอาหารแยกโรค ให้ทําตามรายการที่แพทย์สั่ง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) ใบรับรองแพทย์ (ตรวจโรคทุกโรคที่กําหนด ยกเว้นอหิวาตกโรค
จะตรวจเมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเพาะเชื้อ)
(๔.๔) สําเนาวุฒิการศึกษาหรือใบแสดงผลการเรียนชั้นไม่ต่ํากว่าประถมศึกษา
ปีที่ ๔
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(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
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ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๕ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทํางาน
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และส่งมอบงานทุกวันสิ้นเดือน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ
ทีม่ ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จังหวัดจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด

- ๑๐ –
๔.๘

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัด
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

- ๑๑ –

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้จังหวัดมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือจังหวัด จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ
จากจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาจังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

- ๑๒ –

๖.

การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน

- ๑๓ –

งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
มกราคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
เมษายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สิ้นเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และจังหวัด ได้ตรวจรับ
มอบงานจ้าง
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
จังหวัด จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง

- ๑๔ –

๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบํารุงโรงพยาบาลท่าช้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินบํารุง
โรงพยาบาลท่าช้างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

