ร่าง
ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า งเหมาบริ ก ารซั ก อบ รี ด ผ้ า
ประมาณ วันละ 2,100 กิโลกรัม เป็นเวลา 304 วัน (10 เดือน) จานวน 638,400 กิโลกรัม ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้ า งเหมา ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้ง สิ้น
8,299,200 บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ น บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2/๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ…

-2๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ต ามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
……………………………………………..ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bsh.go.th, www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๘๑-๔๓๗๕-๘ ต่อ 1802 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ .....................
จ้างเหมาบริการซักอบ รีดผ้า
ตามประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลงวันที่
พฤศจิกายน 2560
..............................................................
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาซัก
อบ รีดผ้า ประมาณ วันละ 2,100 กิโลกรัม เป็นเวลา 304 วัน (10 เดือน) จานวน 638,400 กิโลกรัม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายการละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.3 แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2/๒.๖ มีคุณสมบัติ...

-2๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัด
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่น่าเชื่อถือ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3/(๒) ในกรณี...

-3(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้ อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติด อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีห ลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4/ราคาที่เสนอ...

-4๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 304 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา และรายละเอียดและขอบเขต
ของงาน ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอ
ราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ...................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดย
เด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่จังหวัดผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่าก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอและจังหวัด
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของจังหวัด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต้ องเป็น ราคาที่ร วมภาษีมู ล ค่า เพิ่ม และภาษี อื่น ๆ (ถ้ ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
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-5๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจั ดซื้อจั ดจ้ า งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ า งหนึ่งอย่ า งใดดัง ต่อไปนี้ จ านวน
500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
5.2 หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่......................................
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ๆ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อ กิจการร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้ เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกัน การเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ ผู้ ยื่นข้อ เสนอหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย
คืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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-66. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
6.๒ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นในบัญชี รายชื่อผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.๕ จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของทางราชการเป็ น ส าคัญ และให้ ถื อว่า การตัดสิ นของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ ยื่นข้ อเสนอจะ
เรี ย กร้ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ค่ า เสี ย หายใดๆ มิ ไ ด้ รวมทั้ ง จั ง หวั ด จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนิ น งานตามประกวดราคาจ้ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ หากค าชี้ แจงไม่ เ ป็ น ที่ รั บ ฟั ง
ได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัด
7/๕.7 ก่อนลงนาม..

-76.6 ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ า การกระท าที่ เ ข้ า ลั ก ษณะผู้ ยื่ น เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อ ว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับจังหวัด ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.๑ เงินสด
7.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ให้
เช็คหรือดราฟท์ ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการ
7.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ
นโยบายก าหนดดั ง ระบุ ใ นข้ อ 1.4 (2) หรื อ จะเป็ น หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
7.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ ป ระกอบกิจ การเงิน ทุน เพื่อการพาณิช ย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งจังหวัด
ได้รับมอบไว้แล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
8.1 จังหวัดจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑0 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๘.๓๓ ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-31 ธันวาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 วัน
งวดที่ 2 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑ -๓๑ มกราคม ๒๕61 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ 3 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๘ วัน
8/งวดที่ 4 ...

-8งวดที่ 4 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ 5 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐เมษายน ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ 6 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑พฤษภาคม ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ 7 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ 8 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดที่ 9 เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 9.09 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖1 ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ วัน
งวดสุ ด ท้ า ย เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ 18.19 ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้าง เป็นหนังสือจะกาหนดดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากจังหวัด จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกาหนดค่า
ปรับเป็น รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า...……-…………ปี…………..เดือน นับถัดจากวันที่จังหวัด ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากบารุงโรงพยาบาล ฯ ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ (หมวดค่าใช้สอย)
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากบารุง
โรงพยาบาล ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (หมวดค่าใช้สอย) แล้วเท่านั้น
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-9๑1.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์แล้ ว ถ้าผู้รั บจ้ างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่ าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นั บ ตั้ง แต่วั น ที่ผู้ รั บ จ้ างสั่ งหรื อซื้ อของจากต่ างประเทศ เว้ นแต่ เป็ น ของที่รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รั ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู้ยืนข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัด จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
๑1.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑1.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของจังหวัด คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
11.6 จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัด ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ จังหวัดหรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10/ 12 การปฏิบัติ...
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ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
จังหวัด สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับจังหวัดไว้ชั่วคราว
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า จานวน 638,400 กิโลกรัม
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลพุทธโสธร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในวงเงิน 8,299,200 บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 ตุลาคม 2560
จ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า จานวน 638,400 กิโลกรัม ราคาต่อกิโลกรัม 13 บาท
ในวงเงิน 8,299,200 บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมืน่ เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิงโดยสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย และได้รบั อนุมัติ
ให้ใช้ราคากลาง ในวงเงิน 8,299,200 บาท (แปดล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
5.1 นายสมชาย แก้วเขียว นายแพทย์เชี่ยวชาญ
5.2 นางสาวสมใจ นกดี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
5.3 นางปวิตรา ทุยดอย
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

เป็นประธานกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ

หมายเหตุ
แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือ
ได้มาจากการสืบราคาหรืออื่นๆ

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า
โรงพยาบาลพุทธโสธร
.......................................
1. ในการยื่นซองประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอหลักฐานที่สามารถ
ยืนยันชัดเจนว่าโรงงานซักฟอกของผู้รับจ้างเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน และมีใบอนุญาตจากระทรวง
อุตสาหกรรม หรือจากราชการส่วนท้องถิ่นให้ประกอบกิจกรรมซัก อบ รวมทั้งมีระบบบาบัดน้าเสียที่
ถูกต้อง
และมีมาตรฐานตามที่ทางราชการกาหนด พร้อมต้องแสดงหนังสือรับรองมาตรฐานที่ทางราชการออกให้
2. ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง คณะกรรมการมีสิทธิพิจารณาความสามารถในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
กาหนดแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาข้อเสนออื่นๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แก่โรงพยาบาลฯ
สูงสุดประกอบด้วย
2.1 ผ้าเปื้อน การขนส่งโดยรถยนต์ที่ปกปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและการตก
หล่นระหว่างการขนส่ง
2.2 ผ้าที่ซักสะอาดแล้ว ต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสหรือถุงผ้าที่ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจาก
สิ่งสกปรกและฝุ่นละออง โดยรถยนต์ที่ใช้ขนส่งต้องปกปิดมิดชิด
2.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดจานวนเที่ยว/วัน ในการรับผ้าสกปรกและส่งผ้าสะอาดรวมทั้งเวลารับผ้า
เปื้อน และส่งผ้าสะอาดในแต่ละวันให้แน่นอน (ให้ส่งถึงโรงพยาบาลฯ เวลา 08.30 น. อย่างช้า
09.00 น.)
2.4 ผู้เสนอราคาต้องเสนอผลงานการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้า ในโรงพยาบาลฯ ของรัฐที่ มีปริมาณ
ผ้าส่งซักไม่ต่ากว่าวันละ 1,200 กิโลกรัม และผลงานนั้นต้องเป็นผลงานภายใน 1 ปีที่ผ่านมา
นับตั้งแต่วันประกาศประกวดราคาฯ ให้แนบผลงานพร้อมใบเสนอราคา
3. การขนส่ง การรับส่งผ้าเปื้อนและผ้าสะอาดที่ซักเรียบร้อยแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอลักษณะของ
ยานพาหนะที่ใช้ขนส่งผ้าว่าเป็นลักษณะที่ปิดมิดชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งเสื้อผ้าที่ซักเรียบร้อย
แล้ว
พาหนะที่ใช้ในการขนส่งจะต้องสามารถป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ได้
4. การรับ - ส่งผ้าที่ซัก
4.1 ผ้าเปื้อน คราบเหงื่อไคล ใช้ชั่งน้าหนักทั้งถุงที่บรรจุ โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และพนักงาน
ของผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบและจัดทาหลักฐานการรับ – ส่ง และลงนามร่วมกัน
4.2 ผ้าติดเชื้อ ใช้ชั่งน้าหนักทั้งถุงที่บรรจุ (ถุงสีแดง) โดยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และพนักงานของ
ผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันตรวจสอบและจัดทาหลักฐานการรับ – ส่ง และลงนามร่วมกัน
4.3 การส่ งผ้ าสะอาดที่ซัก อบ รี ดผ้ าเรียบร้อยแล้ ว ให้ โ รงพยาบาลฯ โดยวิธี การชั่งน้าหนักผ้ าโดย
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ และพนักงานของผู้รับจ้างได้ร่วมกันตรวจสอบและจัดทาหลักฐานและ
ลงนามร่วมกัน
4.4 ให้มีการคานวณผ้าที่สูญหาย ดังนี้
4.4.1 ให้มีการคิดน้าหนั กผ้าที่ส่งซัก และน้าหนักผ้าที่ส่งคืนโรงพยาบาลฯ ถ้ามีผลต่าง + 100
กิโลกรัม ให้ถือว่าไม่มีผ้าเกินหรือผ้าสูญหาย
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-24.4.2 การคานวณผ้าสู ญหายให้ คานวณทุก 6 เดือน ผู้รับจ้างต้องยินยอมใช้ค่าเสี ยหายให้ กับ
โรงพยาบาลฯ ตามน้าหนักผ้าที่หายไป กิโลกรัม ละ 40 บาท โดยต้องชาระให้แล้วเสร็จ
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่โรงพยาบาลฯ ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่ชาระเงินตาม
กาหนดเวลา โรงพยาบาลฯ จะปรับร้อยละ 0.05 ของอัตราค่าจ้างรวมทั้งสัญญาต่อวันแต่
ต้องไม่ต่ากว่า วันละ 100 บาท
5. ในการส่งผ้าสะอาดที่ซักเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติดังนี้
5.1 จะต้องคัดเสื้อผ้าที่ชารุดแยกต่างหาก
5.2 คัดแยกผ้าสะอาดและผ้าติดเชื้อที่ซักเรียบร้อยแล้ว ตามหน่ว ยงาน (สามัญ, พิเศษ, ฯลฯ) ตาม
ประเภท
หรือชนิดของผ้า เช่น ปลอกหมอน, ผ้าปูที่นอน, ผ้าขวางเตียง, เสื้อ, กางเกง ให้ชัดเจนแล้วบรรจุ
ให้ถุงพลาสติก ดังนี้
5.2.1 ผ้าห่ม
1
ห่อ บรรจุ
1
ผืน
5.2.2 ผ้าปูที่นอน
1
ห่อ บรรจุ
10 ผืน
5.2.3 ผ้าขวางเตียง
1
ห่อ บรรจุ
10 ผืน
5.2.4 เสื้อ
1
ห่อ บรรจุ
20 ผืน
5.2.5 กางเกง
1
ห่อ บรรจุ
20 ผืน
5.2.6 ผ้าถุง
1
ห่อ บรรจุ
20 ผืน
5.2.7 ปลอกหมอน
1
ห่อ บรรจุ
20 ผืน
5.2.8 ผ้าเช็ดมือ
1
ห่อ บรรจุ
100 ผืน
5.2.9 ผ้าม่าน
1
ห่อ
5.3 ผ้าห้องผ่าตัดแยกประเภทผ้า และต้องพับผ้าแต่ละประเภทตามแบบที่โรงพยาบาลฯ กาหนด
5.4 ผ้ายางที่ซักเรียบร้อย จะต้องโรยแป้งฝุ่นก่อนม้วน
5.5 ในการคานวณค่าจ้างซักเสื้อผ้าผู้ป่วยในแต่ละวัน จะคานวณตามน้าหนักผ้าแห้งที่สะอาดแล้ว และ
คูณด้วยอัตราค่าจ้างต่อกิโลกรัม ที่ผู้รับจ้างประกวดราคาฯ ได้
6. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ ตรวจรับผ้าที่ซัก หากพบว่าผ้าที่ซัก
ไม่
สะอาด มีความสกปรก มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ หรือเรื่องเหตุอื่นๆ ผู้รับจ้างต้องรับผ้าดังกล่าวกลับไป
แก้ไข
จนเป็นที่พอใจและส่งคืนในวันถัดจากวันที่รับผ้าไปซักใหม่
7. ผ้าที่ใช้กับผู้ป่วยพิเศษ นอกจากซักสะอาดแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรีดให้เรียบร้อย
8. ในการซักเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ ห้ามมิให้ผู้รับจ้างได้แช่เสื้อผ้าผู้ป่วยที่ส่งซัก
9. ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาจะต้องระบุกรรมวิธีในการซัก ประเภท/ยี่ห้อ ของน้ายา และผงซักฟอกที่ใช้
ทุกประเภท รวมทั้งต้องแจ้งส่วนผสมและสัดส่วนการผสมสารเคมีของน้ายาและผงซักฟอกที่นามาใช้
เคมี
ที่ใช้ในการซักผ้าต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) และใช้ได้ในโรงงานของผู้รับจ้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน (แสดงหลักฐานใบสั่งซื้อเคมี
จาก
ผู้ผลิต หรือผู้จาหน่าย) และหากชนะการประกวดราคาฯ แล้วจะต้องแจ้งให้โรงพยาบาลฯ ทราบทุกครั้ง
หากมีการเปลี่ยนแปลงยี่ห้อ/ชนิดของน้ายา/ผงซักฟอก รวมทั้งรายละเอียดส่วนผสมของสารเคมีที่ใช้
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-310. ผู้รับ จ้างจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้ าที่ของโรงพยาบาลฯ ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปทาการตรวจสอบ
เกี่ยวกับ
ระบบบาบัดน้าเสีย กรรมวิธีการซัก ผงเคมีที่ใช้ภายในโรงงานของผู้รับจ้างที่ชนะการประกวดราคาฯ ได้
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
11. กรณีที่ผู้รับจ้างกระทาการหรือละเว้นกระทาการใดๆ ซึ่งผิดเงื่อนไขที่กาหนด จังหวัดฉะเชิงเทราสามารถ
บอกเลิกสัญญาได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
12. ในการรับ – ส่งผ้าที่ซักต้องนับผ้าเปื้อนที่ส่งซัก และชั่งน้าหนักผ้าสะอาด เจ้าหน้าที่ประจาโรงซักฟอก
หรือผู้แทนของผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
12.1 เจ้าหน้าที่ประจางานซักฟอกจะรับผิดชอบในการชั่งน้าหนักผ้า พร้อมทั้งบันทึกจานวนผ้าที่ส่งซัก
เป็นลายลักษณ์อักษร และสาเนาให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ
12.2 การชั่งน้าหนักผ้าทุกครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งผู้แทนหรือเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นพยานในการชั่งน้าหนักผ้าด้วย
13. ผู้เสนอราคา ต้องผ่านคุณภาพ ISO 9001 : 2008 , ISO 14001 : 2004 หรือ ISO 14001 : 2015
........................................................................

คณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(นายสมชาย แก้วเขียว)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นางสาวสมใจ นกดี)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
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