
เอกสารประกวดราคาจางดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding)

เลขที่  ๙/๒๕๖๓

การจางเหมาบร กิารร ักษาความสะอาด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศ สถาบันบาํบัดร ักษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิแหงชาตบิรมราชชนนี

ลงวันที่  ๘ กันยายน ๒๕๖๓

                  สถาบันบาํบัดรักษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิแหงชาตบิรมราชชนน ีซึ่งตอไปนี้เรยีกวา "สถาบันฯ" มี

ความประสงคจะ ประกวดราคาจางเหมาบรกิารรักษาความสะอาด ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดวยวธิปีระกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding) ณ เลขที่ ๖๐ สถาบันบาํบัดรักษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิแหงชาตบิรมราชชนน ีตาํบล

ประชาธปิตย อาํเภอธัญบรุ ีจังหวัดปทมุธาน ีโดยมขีอแนะนาํและขอกาํหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๑     รายละเอยีดและขอบเขตของงาน

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๓     สัญญาจางทัว่ไป

                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนยิาม

                                    (๑)   ผูที่มผีลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชเีอกสารที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                                    (๑)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๒

                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มคีวามสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบคุคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลกิกจิการ

                          ๒.๔     ไมเปนบคุคลซึ่งอยูระหวางถกูระงับการยื่นขอเสนอหรอืทาํสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชัว่คราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูประกอบการตามระเบยีบที่รัฐมนตรวีาการ

กระทรวงการคลังกาํหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบคุคลซึ่งถกูระบชุื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวยีนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถงึนติบิคุคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมอีาํนาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดวย

                          ๒.๖     มคีณุสมบัตแิละไมมลัีกษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบรหิารพัสดภุาครัฐกาํหนดในราชกจิจานเุบกษา

                          ๒.๗     เปนนติบิคุคลผูมอีาชพีรับจางงานที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบันฯ

ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสครัง้นี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมคีาํสัง่ใหสละเอกสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกีลาง

                          ๒.๑๑     เปนนติบิคุคลผูมอีาชพีรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส

ซึ่งมผีลงานหรอืสาํเนาสัญญาจาง ในวงเงนิไมนอยกวา ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) และเปนผล

งานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรอืหนวยงานเอกชนที่สถาบันบาํบัดรักษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิแหง

ชาตบิรมราชชนนเีชื่อถอืได

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนนติบิคุคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการ

จดทะเบยีนนติบิคุคล บัญชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง

                                           (ข)   บรษัิทจาํกัดหรอืบรษัิทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี และบัญชผีูถอืหุนราย

ใหญ (ถาม)ี พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง

                                   (๒)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที่มใิชนติบิคุคล ใหยื่น

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรอืสาํเนาหนังสอืเดนิทางของผูเปนหุนสวนที่มไิดถอืสัญชาตไิทย พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกู

ตอง

                                   (๓)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสาํเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบไุวใน (๑) หรอื (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ



                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบยีนพาณชิย (ถาม)ี

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบยีนภาษมีลูคาเพิ่ม (ถาม)ี

                                   (๕)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทัง้นี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดาํเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชเีอกสารสวนที่ ๑

ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสจะสรางบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอมอบอาํนาจใหบคุคลอื่นกระทาํการแทนใหแนบหนังสอื

มอบอาํนาจซึ่งตดิอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอาํนาจและผูรับมอบอาํนาจ ทัง้นี้

หากผูรับมอบอาํนาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้

                                   (๒)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ

                                           (๒.๑)   หนังสอืรับรองผลงาน

                                   (๓)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทัง้นี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดาํเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชเีอกสารสวนที่ ๒

ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสจะสรางบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖

(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การ เสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนกิสตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถกูตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยนืยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพยีงครัง้เดยีวและราคา

เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง

ทัง้นี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสอืเปน

สาํคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษมีลูคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น และคาใชจายอื่นๆ ทัง้ปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกาํหนดยนืราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตัง้แตวันเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยนืราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด



                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกาํหนดเวลาดาํเนนิการแลวเสรจ็ไมเกนิ ๓๖๕ วัน นับถัดจาก

วันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก สถาบันฯ ใหเริ่มทาํงาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดรูางสัญญา แบบรปู และรายละเอยีด ฯลฯ ให

ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนกิสทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร

ประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนกิส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนกิส ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถอืตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทาํเอกสารสาํหรับใชในการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผดิชอบตรวจสอบความครบถวน

ถกูตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยนืยันการเสนอราคา แลวจงึสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการเสนอ

ราคาใหแกสถาบันฯผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะดาํเนนิการตรวจสอบ

คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๕

(๑) หรอืไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกร

รมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันนัน้ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสวา กอนหรอืในขณะ

ที่มกีารพจิารณาขอเสนอ มผีูยื่นขอเสนอรายใดกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทาํอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย

ชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถาบันฯจะพจิารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้ง

งาน เวนแตสถาบันฯจะพจิารณาเหน็วาผูยื่นขอเสนอรายนัน้มใิชเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทาํดังกลาวและไดใหความรวม

มอืเปนประโยชนตอการพจิารณาของสถาบันฯ

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบัิต ิดังนี้

                                   (๑)    ปฏบัิตติามเงื่อนไขที่ระบไุวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีลูคาเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถาม)ี รวมคา

ใชจายทัง้ปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ที่กาํหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศกึษาและทาํความเขาใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดวยวธิี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th



                 ๕.    หลักเกณฑและสทิธใินการพจิารณา

                          ๕.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสครัง้นี้ สถาบันฯจะ

พจิารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพจิารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถาบันฯ จะพจิารณา

จาก ราคารวม

                          ๕.๓      หากผูยื่นขอเสนอรายใดมคีณุสมบัตไิมถกูตองตามขอ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถกูตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืยื่นขอเสนอไมถกูตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิสจะไมรับพจิารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะจางไมครบถวน หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่

สถาบันฯกาํหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ในสวนที่มใิชสาระสาํคัญและความแตกตางนัน้

ไมมผีลทาํใหเกดิการไดเปรยีบเสยีเปรยีบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการผดิพลาดเลก็นอย คณะกรรมการฯ อาจ

พจิารณาผอนปรนการตัดสทิธผิูยื่นขอเสนอรายนัน้

                          ๕.๔     สถาบันฯสงวนสทิธไิมพจิารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณดัีง

ตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชผีูรับเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืบัญชรีายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสทาง

ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิสของสถาบันฯ

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อเิลก็ทรอนกิส

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารเอกสารประกวด

ราคาอเิลก็ทรอนกิสที่เปนสาระสาํคัญ หรอืมผีลทาํใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืในการทาํสัญญา คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืสถาบันฯ มสีทิธใิหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเทจ็จรงิเพิ่มเตมิได สถาบันฯมี

สทิธทิี่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรอืไมทาํสัญญา หากขอเทจ็จรงิดังกลาวไมมคีวามเหมาะสมหรอืไมถกูตอง

                          ๕.๖     สถาบันฯทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาตํ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอ

ทัง้หมดกไ็ด และอาจพจิารณาเลอืกจางในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยกไ็ด สดุแตจะพจิารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สาํคัญ และใหถอืวาการตัดสนิของสถาบันฯเปนเดด็ขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรยีกรองคาใชจาย หรอืคาเสยีหายใดๆ มไิด

รวมทัง้สถาบันฯจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกหรอืไมกต็าม หากมเีหตทุี่เชื่อถอืไดวาการยื่นขอเสนอกระทาํการโดยไมสจุรติ เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรอืใชชื่อบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอื่นมายื่นขอเสนอแทน เปนตน

                                ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสดุ เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ



ดาํเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสได คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอื

สถาบันฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนัน้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดาํเนนิงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใหเสรจ็สมบรูณ หากคาํชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถาบันฯ มสีทิธทิี่จะไมรับขอเสนอหรอืไมรับ

ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ ทัง้นี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมสีทิธเิรยีกรองคาใชจายหรอืคาเสยีหายใดๆ จากสถาบันฯ

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสถาบันฯ อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

หากปรากฏวามกีารกระทาํที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรอืที่ไดรับการคัดเลอืกมผีลประโยชน

รวมกัน หรอืมสีวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอืสมยอมกันกับผูยื่นขอ

เสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทจุรติอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทาํสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะตองทาํสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบใุนขอ

๑.๓ หรอืทาํขอตกลงเปนหนังสอืกับสถาบันฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสได ใหสถาบันฯยดึถอืไวในขณะ

ทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงนิสด

                          ๖.๒     เชค็หรอืดราฟทที่ธนาคารสัง่จายใหแกสถาบันฯ โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทาํสัญญา หรอื

กอนหนานัน้ ไมเกนิ ๓ วัน ทาํการของทางราชการ

                          ๖.๓     หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบใุน

ขอ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปนหนังสอืคํ้าประกันอเิลก็ทรอนกิสตามวธิกีารที่กรมบัญชกีลางกาํหนด

                          ๖.๔     หนังสอืคํ้าประกันของบรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตให

ประกอบกจิการเงนิทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกจิคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษัิทเงนิทนุที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวยีนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส (ผูรับจาง) พนจากขอผกูพันตามสัญญาจางแลว

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมดีอกเบี้ย ตามอัตราสวนของงานจางซึ่งสถาบันฯ ไดรับมอบไว

แลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงนิ

                          สถาบันฯจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษมีลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษอีื่น ๆ และคาใชจายทัง้ปวงแลว

โดยถอืราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกาํหนดการจายเงนิเปน จาํนวน ๑๒ งวด ดังนี้

                          งวดที่ ๑ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน ตลุาคม ๒๕๖๓ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดที่ ๒ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร



รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน พฤศจกิายน ๒๕๖๓ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

                          งวดที่ ๓ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดที่ ๔ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน มกราคม ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดที่ ๕ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน กมุภาพันธ ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๘ วัน

                          งวดที่ ๖ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน มนีาคม ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดที่ ๗ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน เมษายน ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

                          งวดที่ ๘ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดที่ ๙ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน มถินุายน ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน

                          งวดที่ ๑๐ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดที่ ๑๑ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิาน บรกิาร

รักษาความสะอาด ประจาํเดอืน สงิหาคม ๒๕๖๔ ตามกาํหนด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๑ วัน

                          งวดสดุทาย เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘.๓๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบัิตงิานทัง้หมด

ใหแลวเสรจ็เรยีบรอยตามสัญญา หรอืขอตกลงจางเปนหนังสอื หรอืขอตกลงจางเปนหนังสอื และสถาบันฯ ไดตรวจรับ

มอบงานจาง

                 ๘.    อัตราคาปร ับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ หรอืขอตกลงจาง

เปนหนังสอืจะกาํหนด ดังนี้

                          ๘.๑     กรณทีี่ผูรับจางนาํงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทาํอกีทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนญุาต

จากสถาบันฯ จะกาํหนดคาปรับสาํหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจาํนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจางชวงนัน้

                          ๘.๒     กรณทีี่ผูรับจางปฏบัิตผิดิสัญญาจางนอกเหนอืจากขอ ๘.๑ จะกาํหนดคาปรับเปนราย

วันในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคาคาจาง

                 ๙.    การร ับประกันความชาํร ดุบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซึ่งไดทาํขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทาํสัญญาจาง ตาม

แบบ ดังระบใุนขอ ๑.๓ แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชาํรดุบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไม

นอยกวา     ๓๐ วัน  นับถัดจากวันที่สถาบันฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดัีง



เดมิภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรดุบกพรอง

                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธใินการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                                ๑๐.๑   เงนิคาจางสาํหรับงานจางครัง้นี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๔ และ

                                   การจัดซื้อจัดจางครัง้นี้ จะมกีารลงนามในสัญญาหรอืขอตกลงเปนหนังสอืไดตอเมื่อพระ

ราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มผีลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสาํนักงบประมาณแลว และไดรับจัดสรรเงนิบาํรงุสถาบันบาํบัดรักษาและฟนฟู

 ผูตดิยาเสพตดิแหงชาตบิรมราชชนน ีประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว กรณทีี่หนวยงานของรัฐไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจางครัง้ดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลกิการจัดซื้อจัดจางครัง้นี้ได

                          ๑๐.๒   เมื่อสถาบันฯไดคัดเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่หรอืนาํสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของนัน้ตองนาํเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดนิอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏบัิตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิ

ชยนาว ีดังนี้

                                   (๑)    แจงการสัง่หรอืนาํสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน

๗ วัน นับตัง้แตวันที่ผูรับจางสัง่หรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนญุาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรอือื่นที่มใิชเรอืไทย

ซึ่งจะตองไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทกุของลงเรอือื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่น

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไมปฏบัิตติาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิการพาณชิยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสถาบันฯไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญา หรอืขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกาํหนดดังระบไุวในขอ ๗ สถาบันฯจะรบิหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรอืเรยีกรองจากผูออกหนังสอืคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันท ีและอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม

ระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ

                          ๑๐.๔   สถาบันฯสงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรอืขอกาํหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเหน็ของสาํนักงานอัยการสงูสดุ (ถาม)ี

                          ๑๐.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ มคีวามขัดหรอืแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏบัิตติามคาํวนิจิฉัยของสถาบันฯ คาํวนิจิฉัยดังกลาวใหถอืเปนที่สดุ และผูยื่นขอเสนอไมมสีทิธิ

เรยีกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเตมิ

                          ๑๐.๖   สถาบันฯ อาจประกาศยกเลกิการจัดจางในกรณตีอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรยีก

รองคาเสยีหายใดๆ จากสถาบันฯไมได



                                   (๑)    ไมไดรับการจัดสรรเงนิที่จะใชในการจัดจางหรอืไดรับจัดสรรแตไมเพยีงพอที่จะ

ทาํการจัดจางครัง้นี้ตอไป

                                   (๒)    มกีารกระทาํที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรอืที่ไดรับการคัด

เลอืกมผีลประโยชนรวมกัน หรอืมสีวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรอื

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทาํการทจุรติอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจัดจางครัง้นี้ตอไปอาจกอใหเกดิความเสยีหายแกสถาบันฯ หรอื

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณอีื่นในทาํนองเดยีวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดภุาครัฐ

                 ๑๑.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูรับจางตองปฏบัิตติาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกาํหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูประกอบการ

                          สถาบันฯ สามารถนาํผลการปฏบัิตงิานแลวเสรจ็ตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัด

เลอืกใหเปนผูรับจางเพื่อนาํมาประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผูประกอบการ

                          ทัง้นี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกไมผานเกณฑที่กาํหนดจะถกูระงับการยื่นขอเสนอ

หรอืทาํสัญญากับสถาบันฯ ไวชัว่คราว
 

สถาบันบาํบัดรักษาและฟนฟผููตดิยาเสพตดิแหงชาตบิรมราชชนนี

 ๘ กันยายน ๒๕๖๓


