
 

 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ 

เรื�อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากนํ �าโพ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 จงัหวดันครสวรรค์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจดังานมหกรรมประกวดสตัว์ปากนํ �า

โพ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวด

ราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๑,๑๖๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ�งล้านหนึ�งแสนหกหมื�นห้าพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมคีณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถูกระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของ

หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบุคคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอาํนาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แกจ่งัหวดั

นครสวรรค์ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ยื�น

ข้อเสนอได้มีคาํสั�งให้สละเอกสิทธิ�และความคุ้มกนัเช่นว่านั �น 

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 



                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย

ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร

จ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

                 ๑๕. ผู้ เสนอราคาต้องนําเสนอข้อเสนอทางเทคนิคให้คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาในวนัที� ๑๘ 

มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชมุสํานกังานปศสุตัว์จงัหวดันครสวรรค์ ตามเอกสาร

รายละเอียดข้อเสนอทางเทคนิคทั �งหมดจะต้องทําให้อยู่ในรูปเลม่เดยีวกนัจํานวน ๕ ชุด และนําเสนอรูปแบบ 

Power Point กําหนดเวลานําเสนอได้รายละไมเ่กิน ๑ ชั�วโมง รวมซกัถาม ตามหวัข้อนําเสนอ ตามประกาศแนบ 
 

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� 

๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อ

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ http://pvlo-nsw.dld.go.th/nsw๒/ หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๖๒๒๑๔๕๕ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั จงัหวดันครสวรรค์ ผ่านทางอีเมล์ pvlo_nsw@dld.go.th หรือช่องทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนดภายใน

วนัที� ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจงัหวดันครสวรรคจ์ะชี �แจงรายละเอียดดงักล่าวผ่านทางเวบ็ไซต์ http://pvlo-

nsw.dld.go.th/nsw�/ และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  
  

  ประกาศ ณ วนัที� ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

  

  
 

(นายพิษณ ุตลุยวณิชย์) 

ปศสุตัว์จงัหวดันครสวรรค์ ปฏิบตัิราชการแทนผู้วา่ราชการ

จงัหวดันครสวรรค์ 

  

  

  

  

  

  



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที�  ๓/๒๕๖๒ 

การจ้างจ้างเหมาจดังานมหกรรมประกวดสัตว์ปากนํ �าโพ ประจาํปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ตามประกาศ จังหวัดนครสวรรค์ 

ลงวันที�  ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

                  จงัหวดันครสวรรค์ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกว่า "จงัหวดั" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจดังาน

มหกรรมประกวดสตัว์ปากนํ �าโพ ประจําปี พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ณ 

สนามหญ้าแผนกอาหารสตัว์ กองการสตัว์และเกษตรกรรมที� ๓ กรมการสตัว์ทหารบก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง 

จ.นครสวรรค์ โดยมข้ีอแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทั�วไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ �าประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ 



                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื�นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบุคคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบุคคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แกจ่งัหวดั ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมใน

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทยเว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น 

                          ๒.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 



                          ๒.๑๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ เสนอราคาต้องนําเสนอข้อเสนอทางเทคนิคให้คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณา

ในวนัที� ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชมุสํานกังานปศสุตัว์จงัหวดันครสวรรค์ ตาม

เอกสารรายละเอยีดข้อเสนอทางเทคนิคทั �งหมดจะต้องทําให้อยู่ในรูปเลม่เดียวกนัจํานวน ๕ ชุด และนําเสนอ

รูปแบบ Power Point กําหนดเวลานําเสนอได้รายละไมเ่กิน ๑ ชั�วโมง รวมซกัถาม ตามหวัข้อนําเสนอ ตามประกาศ

แนบ 

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิตบิุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้มอํีานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบคุคล ให้ยื�นสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สาํเนาข้อตกลงที�แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สาํเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนที�มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั �งรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 



                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบ

อํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี � 

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั �น 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไมม่ีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถกูต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนังสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือ

ตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จ่ายอื�นๆ ทั �งปวงไว้

แล้ว 

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า ๓๐ วนั ตั �งแต่วนัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 



                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก จงัหวดั ให้เริ�มทํางาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี�

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา

ให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาให้แกจ่งัหวดัผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ยื�นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นตาม

ข้อ ๑.๕(๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที�

มีการพิจารณาข้อเสนอ มผีู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตาม

ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ยื�นข้อเสนอ และจงัหวดัจะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�น

ข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ ทิ �งงาน เว้นแตจ่งัหวดัจะพิจารณาเหน็วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นมใิช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มกีารกระทํา

ดงักล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของจงัหวดั 

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี � 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวม

คา่ใช้จ่ายทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 



                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธใินการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � จงัหวดัจะพิจารณา

ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ การประเมินคา่ประสิทธิภาพต่อราคา 

                          ๕.๒     ในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ สว่นราชการจะใช้หลกัเกณฑ์การประเมินคา่

ประสิทธิภาพตอ่ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจยัหลกัและนํ �าหนกัที�กําหนด ดงันี � 

                                   ๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ การจ้างงานมหกรรมประกวดสตัว์ปากนํ �าโพ ประจําปี พ.ศ.

๒๕๖๒ 

                                           (๑)   ราคาที�เสนอราคา (ตวัแปรหลกั)   กําหนดนํ �าหนกัเท่ากบัร้อยละ   ๑๐๐ 

                          ๕.๓      หากผู้ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�น

ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแต ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�จงัหวดักําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใช่

สาระสําคญัและความแตกตา่งนั �นไม่มผีลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการ

ผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

                          ๕.๔     จงัหวดัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมมี่การผ่อนผนั ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี � 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการ

จดัซื �อจดัจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ของจงัหวดั 

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น 



                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือจงัหวดั มีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเทจ็จริงเพิ�มเติมได้ จงัหวดั

มีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

                          ๕.๖     จงัหวดัทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอ

ทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของจงัหวดัเป็นเดด็ขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือ

คา่เสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั �งจงัหวดัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอ

เป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่การยื�นข้อเสนอ

กระทําการโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมายื�นข้อเสนอ

แทน เป็นต้น 

                                ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

หรือจงัหวดั จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ จงัหวดั มีสทิธิที�จะไมรั่บ

ข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี � ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือ

คา่เสียหายใดๆ จากจงัหวดั 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาจงัหวดั อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์

ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื�น

ข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทาํสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสอืกบัจงัหวดั ภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั

สญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้จงัหวดัยึดถือไว้

ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใดดงัต่อไปนี � 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แกจ่งัหวดั โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทําสญัญา หรือกอ่น

หน้านั �น ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ 



                          ๖.๓     หนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ �าประกนั ดงัระบใุนข้อ 

๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ย ตามอตัราสว่นของงานจ้างซึ�งจงัหวดั ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          จงัหวดัจะจ่ายค่าจ้างซึ�งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และคา่ใช้จ่ายทั �งปวงแล้ว โดย

ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๑ งวด ดงันี � 

                          เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทั �งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสญัญา รวมทั �งทําสถานที�จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี � 

                          ๘.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก

จงัหวดั จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั �น 

                          ๘.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบตัิผิดสญัญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนั

ในอตัราร้อยละ๑๐.๐๐ ของราคาคา่จ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 

ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไมน้่อย

กวา่     ๓๐ วนั  นบัถดัจากวนัที�จงัหวดัได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดงัเดิมภายใน ๑ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 



                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื�อ จงัหวดัได้รับอนมุตัเิงินคา่จ้างจากเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั �น 

                          ๑๐.๒   เมื�อจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากต่างประเทศ และ

ของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มเีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

พาณิชยนาวี ดงันี � 

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 

วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทุกสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใช่

เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั �นกอ่นบรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น 

                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งจงัหวดัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที�ทาง

ราชการกําหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �า

ประกนัการยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้าม)ี รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็น

ผู้ ทิ �งงานตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   จงัหวดัสงวนสิทธิ�ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนั 

ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามคําวินิจฉยัของจงัหวดั คําวินิจฉยัดงักล่าวให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไม่มสีิทธิ

เรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ�มเติม 



                          ๑๐.๖   จงัหวดั อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆ จากจงัหวดัไมไ่ด้ 

                                   (๑)    ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทํา

การจดัจ้างครั �งนี �ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมสี่วนได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

กนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่จงัหวดั หรือกระทบตอ่

ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง ซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการจ้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ 

                          จงัหวดั สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืก

ให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่่านเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือ

ทําสญัญากบัจงัหวดั ไว้ชั�วคราว 

จงัหวดันครสวรรค์ 

 ๙ มกราคม ๒๕๖๒ 

 


