
( ส ำเนำ ) 
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่  บ๐๑/๒๕๖๐  
กำรจ้ำงก่อสร้ำงบ้ำนพักข้ำรำชกำรระดับช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพเิศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่ำ

ตอกเสำเข็ม ที่สถำนีอุตุนิยมวิทยำก ำแพงเพชร จ ำนวน ๑ หลัง  
ตำมประกำศ จังหวัดก ำแพงเพชร  
ลงวันท่ี  ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  

 

                  จงัหวดัก ำแพงเพชร ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่ำ "จงัหวดั" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง 
บ้ำนพกัข้ำรำชกำรระดบัช ำนำญกำรและช ำนำญกำรพิเศษ(ระดบั ๗-๘) หรือเทียบเทำ่ตอกเสำเข็ม ท่ีสถำนี
อตุนุิยมวิทยำก ำแพงเพชร จ ำนวน ๑ หลงั ณ สถำนีอตุนุิยมวิทยำก ำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรำยกำรละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญำจ้ำงทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ำ้ประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญำ  
                          ๑.๕     สตูรกำรปรับรำคำ 
                          ๑.๖     บทนิยำม  
                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   กำรขดัขวำงกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสำรท่ีก ำหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒  
                          ๑.๘     รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) 
  
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลำย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่ำงเลิกกิจกำร 
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                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่ำงถกูระงบักำรย่ืนข้อเสนอหรือท ำสญัญำกบัหนว่ยงำนของรัฐไว้
ชัว่ครำว เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีไม่ผำ่นเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรำยช่ือผู้ทิง้งำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งำน
ของหนว่ยงำนของรัฐในระบบเครือขำ่ยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งำนเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดักำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำร ผู้ มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำง
และกำรบริหำรพสัดภุำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอำชีพรับจ้ำงงำนท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงักลำ่ว 
                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืนท่ีเข้ำย่ืนข้อเสนอให้แก่ จงัหวดั ณ 
วนัประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม ใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกนั ซึง่อำจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศำลไทย เว้นแตรั่ฐบำล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกนัเชน่วำ่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกนักบังำนท่ีประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
ในวงเงินไมน้่อยกว่ำ ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท (เจ็ดแสนเก้ำหม่ืนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนท่ีเป็นคูส่ญัญำโดยตรงกบั
หนว่ยงำนของรัฐ หรือหนว่ยงำนเอกชนท่ีจงัหวดัเช่ือถือ 
                                   ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี  ้
                                   (๑) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คณุสมบตัคิรบถ้วนตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม 
"กิจกำรร่วมค้ำ" สว่นคณุสมบตัิด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดงักลำ่วสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้ เข้ำร่วม
ค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำท่ีเข้ำประกวดรำคำได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี
เข้ำร่วมค้ำทกุรำยจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต ่ในกรณีท่ี
กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหวำ่งผู้ เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรก ำหนดให้ผู้ เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึง่เป็น
ผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรเข้ำเสนอรำคำกบัหนว่ยงำนของรัฐ และแสดงหลกัฐำนดงักล่ำวมำพร้อมกำรย่ืนข้อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนัน้สำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้ เข้ำร่วมค้ำหลกัรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำท่ีย่ืนเสนอรำคำได้ 
                                   ทัง้นี ้"กิจกำรร่วมค้ำท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมำยควำมวำ่ กิจกำรร่วมค้ำท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 



                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญำต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้ำง
ภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง ตำมท่ี
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐำนะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรำยรับรำยจำ่ยหรือแสดงบญัชี
รำยรับรำยจำ่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสำระส ำคญั ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

                               ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญำต้องรับและจำ่ยเงินผ่ำนบญัชีธนำคำร เว้นแตก่ำร
จำ่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคำ่ไมเ่กินสำมหม่ืนบำทคูส่ญัญำอำจจำ่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. 
ก ำหนด 

                 ๓.    หลักฐำนกำรย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลกัฐำนย่ืนมำพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้ำงหุ้นสว่นสำมญัหรือห้ำงหุ้นสว่นจ ำกดั ให้ย่ืนส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรำยช่ือหุ้นสว่นผู้จดักำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ (ถ้ำมี) พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกดั ให้ย่ืนส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรำยช่ือกรรมกำรผู้จดักำร ผู้ มีอ ำนำจควบคมุ (ถ้ำมี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดำหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืนส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้นัน้ ส ำเนำข้อตกลงท่ีแสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นสว่น (ถ้ำมี) ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนงัสือเดนิทำงของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชำตไิทย พร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐำนะเป็นผู้ ร่วมค้ำ ให้ย่ืนส ำเนำ
สญัญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้ำ แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ำมี) 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมลูคำ่เพิ่ม (ถ้ำมี) 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดั
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 



                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบญัชีเอกสำรสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรสว่นท่ี ๑ ตำมแบบในข้อ 
๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสำรสว่นท่ี ๑ ดงักล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บคุคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ ำนำจซึง่ติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลกัฐำนแสดงตวัตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้ รับมอบอ ำนำจ ทัง้นี ้
หำกผู้ รับมอบอ ำนำจเป็นบคุคลธรรมดำต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนุิตภิำวะตำมกฎหมำยแล้วเทำ่นัน้ 

                                   (๒)    ส ำเนำหนงัสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
                                   (๓)    บญัชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ซึง่จะต้องแสดงรำยกำรวสัดุ
อปุกรณ์ คำ่แรงงำน ภำษีประเภทตำ่งๆ รวมทัง้ก ำไรไว้ด้วย 

                                   (๔)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดั
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบญัชีเอกสำรสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรสว่นท่ี ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ดงักลำ่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    กำรเสนอรำคำ 
                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐำนแสดงตวัตนและท ำกำรยืนยนัตวัตนของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้อ ๑.๒ พร้อม
จดัท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ใบบญัชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน 

                                   ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครัง้เดียวและรำคำเดียว 
โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำตอ่หนว่ย หรือรำคำตอ่รำยกำร ตำมเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถกูต้อง ทัง้นี ้
รำคำรวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้ำตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็น
ส ำคญั โดยคิดรำคำรวมทัง้สิน้ซึง่รวมคำ่ภำษีมลูคำ่เพิ่ม ภำษีอำกรอ่ืน และคำ่ใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้แล้ว 
                                   รำคำท่ีเสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกวำ่  ๖๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 



                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไมเ่กิน ๒๒๕ วนั นบั
ถดัจำกวนัลงนำมในสญัญำจ้ำงหรือจำกวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจำก จงัหวดั ให้เร่ิมท ำงำน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่ำงสญัญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตำมเง่ือนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ๔ ธนัวำคม ๒๕๖๐  ระหวำ่งเวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำให้
ถือตำมเวลำของระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เม่ือพ้นก ำหนดเวลำย่ืนข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไมรั่บเอกสำรกำรย่ืนข้อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเดด็ขำด 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสำร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนักำรเสนอรำคำ แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่จงัหวดั ผำ่นทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรำยว่ำ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืนตำมข้อ 
๑.๖ (๑) หรือไม ่หำกปรำกฏวำ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรำย
อ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตดัรำยช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจำกกำรเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หำกปรำกฏตอ่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือวำ่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตดั
รำยช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยนัน้ออกจำกกำรเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และจงัหวดั จะพิจำรณำลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลำ่ว
เป็นผู้ทิง้งำน เว้นแต ่จงัหวดั จะพิจำรณำเห็นวำ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยนัน้ มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีกำรกระท ำดงักลำ่วและได้
ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่กำรพิจำรณำของจงัหวดั 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติำมเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    รำคำท่ีเสนอจะต้องเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) รวม
คำ่ใช้จำ่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสูก่ระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวนั เวลำ ท่ี
ก ำหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 



                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลำงท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพจิำรณำ 
                          ๕.๑     กำรพิจำรณำผลกำรย่ืนข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้จงัหวดัจะพิจำรณำ
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ รำคำ  
                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรย่ืนข้อเสนอ จงัหวดั จะพิจำรณำจำก 
รำคำรวม 
                          ๕.๓     หำกผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตำมข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐำนกำรย่ืน
ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจำรณำข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยนัน้ เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะของพสัดท่ีุจะจ้ำงไมค่รบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกตำ่งไปจำกเง่ือนไขท่ีจงัหวดัก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่
สำระส ำคญัและควำมแตกตำ่งนัน้ ไมมี่ผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผอ่นปรนกำรตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยนัน้ 

                          ๕.๔     จงัหวดัสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจำรณำข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่กำรผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รำกฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยนัน้ในบญัชีรำยช่ือผู้ รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรำยช่ือผู้ ซือ้เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจงัหวดั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกตำ่งไปจำกเง่ือนไขท่ีก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสำระส ำคญั หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน 

                          ๕.๕     ในกำรตดัสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสญัญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจงัหวดั มีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ จงัหวดั
มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บรำคำ หรือไมท่ ำสญัญำ หำกข้อเท็จจริงดงักลำ่วไมเ่หมำะสมหรือไมถ่กูต้อง 
                          ๕.๖     จงัหวดัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บรำคำต ่ำสดุ หรือรำคำหนึง่รำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึง่รำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจำรณำจดัจ้ำงเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจำรณำ ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคญั และให้ถือวำ่กำรตดัสินของจงัหวดัเป็นเดด็ขำดผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคำ่ใช้จำ่ย หรือ
คำ่เสียหำยใดๆ มิได้ รวมทัง้ จงัหวดัจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอ
เป็นผู้ทิง้งำน ไมว่ำ่จะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับกำรคดัเลือกหรือไมก็่ตำม หำกมีเหตท่ีุเช่ือถือได้ว่ำย่ืนข้อเสนอกระท ำ



กำรโดยไมส่จุริต เชน่ กำรเสนอเอกสำรอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดำ หรือนิตบิคุคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน 
เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยท่ีเสนอรำคำต ่ำสดุ เสนอรำคำต ่ำจนคำดหมำยได้วำ่ไมอ่ำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือจงัหวดั จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐำนท่ีท ำให้เช่ือได้ว่ำผู้ ย่ืนข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หำกค ำชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไมรั่บ
ข้อเสนอหรือไมรั่บรำคำของผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยนัน้ ทัง้นีผู้้ ย่ืนข้อเสนอดงักลำ่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคำ่ใช้จำ่ยหรือ
คำ่เสียหำยใดๆ จำกจงัหวดั 

                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสญัญำ จงัหวดั อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏวำ่มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะกำรประกวดรำคำหรือท่ีได้รับกำรคดัเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขดัขวำงกำรแขง่ขนัอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืน
ข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทจุริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
                 ๖.     กำรท ำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
                               ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสญัญำจ้ำงตำมแบบสญัญำ ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัจงัหวดั ภำยใน ๗ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลกัประกนั
สญัญำเป็นจ ำนวนเงินเทำ่กบัร้อยละ ๕ ของรำคำคำ่จ้ำงท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้จงัหวดัยดึถือไว้ในขณะ
ท ำสญัญำโดยใช้หลกัประกนัอยำ่งหนึง่อยำ่งใด ดงัตอ่ไปนี ้ 
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดรำฟท์ท่ีธนำคำรเซ็นสัง่จำ่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดรำฟท์
นัน้ ช ำระตอ่เจ้ำหน้ำท่ีในวนัท ำสญัญำ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท ำกำร 
                          ๖.๓     หนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตวัอยำ่งท่ีคณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ำ้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค ำ้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทนุเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ำ้ประกนัตำมประกำศของธนำคำรแหง่ประเทศไทย 
ตำมรำยช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนำคำรแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนโุลมให้ใช้ตำมตวัอย่ำงหนงัสือค ำ้
ประกนัของธนำคำรท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบำลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภำยใน ๑๕ วนันบัถดัจำกวนัท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผกูพนัตำมสญัญำจ้ำงแล้ว 
                 ๗.    ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงนิ 

                          จงัหวดัจะจำ่ยคำ่จ้ำงซึง่ได้รวมภำษีมลูคำ่เพิ่ม ตลอดจนภำษีอ่ืน ๆ และคำ่ใช้จำ่ยทัง้ปวงแล้ว โดย
ถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จ ำนวน ๔ งวด ดงันี ้



                          งวดท่ี ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๒๓ ของคำ่จ้ำง เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ปฏิบตังิำน หล่อคอนกรีต
ฐำนรำก-เสำตอมอ่ คสล. หล่อคอนกรีตคำนคอดนิ เทพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก หล่อคอนกรีตเสำรับพืน้ชัน้สอง เท
คอนกรีตคำนรับพืน้ชัน้สอง วำงทอ่ระบบสขุภฑ์ัใต้พืน้อำคำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๐ วนั 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๒๐ ของคำ่จ้ำง เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ปฏิบตังิำน เทคอนกรีต
เสำชัน้สอง เทคอนกรีตคำนรับหลงัคำ เทคอนกรีตพืน้ชัน้สอง ติดตัง้โครงหลงัคำเหล็กพร้อมมงุหลงัคำแล้วเสร็จ 
๙๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วนั 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๒๐ ของคำ่จ้ำง เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ปฏิบตังิำน งำนก่ออิฐ
ผนงัอำคำร ตดิตัง้วงกบประตหูน้ำตำ่งในสว่นท่ีเป็นวงกบไม้ งำนฉำบปนูผนงัและโครงสร้ำง งำนเดนิสำยระบบ
ไฟฟ้ำแล้วเสร็จ ๘๐% งำนฝำ้เพดำน ภำยในและนอกอำคำรแล้วเสร็จ๘๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วนั 
                          งวดสดุท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๓๗ ของคำ่จ้ำง เม่ือผู้ รับจ้ำงได้ปฏิบตังิำนทัง้หมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสญัญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนงัสือ รวมทัง้ท ำสถำนท่ีก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตรำค่ำปรับ 

                          คำ่ปรับตำมสญัญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนงัสือจะก ำหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้ำงน ำงำนท่ีรับจ้ำงไปจ้ำงชว่งให้ผู้ อ่ืนท ำอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ด้รับอนญุำตจำก
จงัหวดั จะก ำหนดคำ่ปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดงักลำ่วเป็นจ ำนวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงชว่งนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้ำงปฏิบตัผิิดสญัญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะก ำหนดคำ่ปรับ
เป็นรำยวนัเป็นจ ำนวนเงินตำยตวัในอตัรำร้อยละ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง 
                 ๙.    กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท ำสญัญำจ้ำง ตำมแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงท่ีเกิดขึน้ภำยในระยะเวลำ 
ไมน้่อยกวำ่     ๒ ปี  นบัถดัจำกวนัท่ีจงัหวดัได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจดักำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดงัเดมิ
ภำยใน  ๑๕  วนั นบัถดัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในกำรยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคำ่จ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครัง้นี ้ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    กำรลงนำมในสญัญำจะกระท ำได้ตอ่เม่ือ จงัหวดัได้รับอนมุตัเิงินคำ่ก่อสร้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๐.๒   เม่ือจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง ตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ รับจ้ำงจะต้องสัง่หรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดงักลำ่วเข้ำมำจำก
ตำ่งประเทศ และของนัน้ต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงท่ีมีเรือไทยเดนิอยู ่และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมท่ีรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้ำงจะต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย
วำ่ด้วยกำรสง่เสริมกำรพำณิชยนำวี ดงันี ้



                                   (๑)    แจ้งกำรสัง่หรือน ำสิ่งของดงักลำ่วเข้ำมำจำกตำ่งประเทศตอ่กรมเจ้ำทำ่ ภำยใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้ำงสัง่หรือซือ้ของจำกตำ่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดักำรให้สิ่งของดงักลำ่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจำก
ตำ่งประเทศมำยงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุำตจำกกรมเจ้ำทำ่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเ่รือ
ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุำตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
สง่เสริมกำรพำณิชยนำวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่จงัหวดัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท ำสญัญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนงัสือ
ภำยในเวลำท่ีก ำหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนักำรย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนงัสือค ำ้
ประกนั กำรย่ืนข้อเสนอทนัที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทัง้จะพิจำรณำให้
เป็นผู้ทิง้งำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ด้วยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดภุำครัฐ  
                          ๑๐.๔   จงัหวดัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสญัญำหรือข้อตกลง
จ้ำงเป็นหนงัสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ (ถ้ำมี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีควำมขดัหรือแย้งกนัผู้
ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติำมค ำวินิจฉยัของจงัหวดั ค ำวินิจฉยัดงักลำ่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิ
เรียกร้องคำ่ใช้จำ่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๐.๖   จงัหวดั อำจประกำศยกเลิกกำรจดัจ้ำงในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
คำ่เสียหำยใดๆ จำกจงัหวดัไมไ่ด้ 

                                   (๑)    จงัหวดัไมไ่ด้รับกำรจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในกำรจดัจ้ำงหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียง
พอท่ีจะท ำกำรจดัจ้ำงครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะกำรจดัจ้ำงหรือท่ีได้รับกำรคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขดัขวำงกำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรมหรือสมยอม
กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อวำ่กระท ำกำรทจุริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
                                   (๓)    กำรท ำกำรจดัจ้ำงครัง้นีต้อ่ไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่จงัหวดั หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สำธำรณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท ำนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก
ตำมควำมในกฎหมำยวำ่ด้วยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดภุำครัฐ 

                 ๑๑.    กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง 
                          กำรปรับรำคำคำ่งำนก่อสร้ำงตำมสตูรกำรปรับรำคำดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะน ำมำใช้ในกรณีท่ี คำ่
งำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีกำรตอ่ไปนี ้



                          ตำมเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีค ำนวณท่ีใช้กบัสญัญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เร่ือง กำรพิจำรณำชว่ยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนงัสือส ำนกัเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรกำรปรับรำคำ (สตูรคำ่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก ำหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
สญัญำ หรือภำยในระยะเวลำท่ีจงัหวดัได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สตูรของทำงรำชกำรท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มำตรฐำนฝีมือช่ำง 
                          เม่ือจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ
นีแ้ล้ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงวำ่ในกำรปฏิบตังิำนก่อสร้ำงดงักลำ่ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผำ่นกำร
ทดสอบ มำตรฐำนฝีมือชำ่งหรือผู้ผำ่นกำรทดสอบมำตรำฐำนฝีมือชำ่งจำก งำนก่อสร้ำง งำนโยธำ หรือผู้ มีวฒุิบตัร
ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทำ่จำกสถำบนักำรศกึษำท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอตัรำไมต่ ่ำ
กวำ่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สำขำชำ่งแตจ่ะต้องมีจ ำนวนช่ำงอยำ่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสำขำชำ่ง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๒.๑    ก่อสร้ำง 
                 ๑๓.    กำรปฏิบัตติำมกฎหมำยและระเบียบ 

                          ในระหวำ่งระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับกำรคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้ำงต้องปฏิบตัิ
ตำมหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔..    กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
                          จงัหวดั สำมำรถน ำผลกำรปฏิบตังิำนแล้วเสร็จตำมสญัญำของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับกำรคดัเลือก
ให้เป็นผู้ รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของผู้ประกอบกำร 
                          ทัง้นี ้หำกผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับกำรคดัเลือกไมผ่ำ่นเกณฑ์ท่ีก ำหนดจะถกูระงบักำรย่ืนข้อเสนอหรือ
ท ำสญัญำกบัจงัหวดั ไว้ชัว่ครำว 
  

จงัหวดัก ำแพงเพชร  
 ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  

 


