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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขท่ี  กพ.๐๑/๒๕๕๙  

ประกวดราคาจ้างบ้านพัก (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ จังหวัดกาํแพงเพชร  

ลงวันท่ี  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 
                  จงัหวดักําแพงเพชร ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกว่า "จงัหวดั" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างบ้านพกั 

(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เลขท่ี ๒ ถนนป่ินดําริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง 

จ.กําแพงเพชร โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํา้ประกนั  

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา        
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอได้รู้ข้อมลูได้เทา่

เทียมกนั และเพ่ือให้ประชาชนตรวจดไูด้) 

  

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา  
                          ๒.๑     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
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                          ๒.๒     ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                          ๒.๓     ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ 

๑.๖  

                          ๒.๔     ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาล

ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้  

                          ๒.๕     ผู้ เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ ท่ีถกูประเมินสิทธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา

และห้ามทําสญัญาตามท่ี กวพ. กําหนด  

                          ๒.๖     ผู้ เสนอราคาต้องผา่นการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการจ้างของจงัหวดั 

                          ๒.๗     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกว่า ๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 

หนว่ยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หนว่ยงานอ่ืนซึง่มีกฎหมายบญัญัตใิห้มีฐานะ

เป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีจงัหวดัเช่ือถือ 

                                   ผู้ เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี ้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่โดยหลกัการกิจการร่วมค้า

จะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน

นาม "กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ โดยหลกัการนิตบิคุคลแตล่ะ

นิตบิคุคลท่ีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่

ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดราย

หนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้

ร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 

                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจด

ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่หน่วยงานของรัฐซึง่มีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

                          ๒.๘     บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับ

รายจา่ย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 



                          ๒.๙     บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐซึง่ได้ดําเนินการจดัซือ้จดั

จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ  

                          ๒.๑๐     คูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ 

ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้     
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง  

                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคลให้ย่ืน สําเนา

บตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน พร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคล

ธรรมดา ท่ีมิใชส่ญัชาตไิทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนงัสือเดนิทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคล ให้ย่ืนเอกสาร ตามท่ี

ระบไุว้ใน (๑)  

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์ 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม(ภพ.๒๐) 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้



                                   (๑)    หนงัสือมอบอํานาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบ

อํานาจ ให้บคุคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองสําเนาถกูต้อง (ให้ใช้ในกรณีท่ีมี

การกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เทา่นัน้) 

                                   (๔)    บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัดุ

อปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้กําไรไว้ด้วย 

                                   (๕)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๕.๑)   หนงัสือมอบอํานาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 

                                           (๕.๒)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                           (๕.๓)   สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง 

                                           (๕.๔)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมด ตามข้อ ๑.๗(๒)ไมต้่องแนบในรูปแบบ pdf 

 

                                   (๖)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคา โดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา ในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิดราคา

รวมทัง้สิน้ ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้แล้ว  

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๖๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๑๘๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง  



                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ

ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ 

วนัประกาศประกวดราคาหรือไม ่

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะท่ีมี

การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม

ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และจงัหวดัจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอ

ราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้ว่าผู้

เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มี

การกระทําดงักลา่ว  

                          ๔.๖     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

กําหนด 

                                   (๔)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้จํานวน ๑๑๕,๘๗๐.๐๐ บาท (หนึ่ง

แสนหนึง่หม่ืนห้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     หนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงั



ระบใุนข้อ ๑.๔ (๑) 

                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่จงัหวดั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีย่ืนการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทําการของทางราชการ 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          กรณีท่ีผู้ เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ

เสนอราคา จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนัท่ี ๒๘ ธนัวาคม 

๒๕๕๙ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          ตามแบบตวัอยา่งหนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลกัประกนัการ

เสนอราคา) กําหนดให้ระบช่ืุอผู้ เสนอราคา เป็นผู้วางหลกัประกนัการเสนอราคา ดงันัน้ กรณีท่ีผู้ เสนอราคาท่ีเสนอ

ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็น

หลกัประกนัการเสนอราคา ให้ดําเนินการดงันี ้ 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบช่ืุอผู้ เสนอราคา ซึง่ต้องวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เทา่นัน้ 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอผู้ เสนอราคา ซึง่ต้องวาง

หลกัประกนัการเสนอราคา ในนามนิติบคุคลรายใดรายหนึง่ตามท่ีสญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้าเสนอราคากบั

ทางราชการ 

                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน

เป็นนิติบคุคลตอ่หนว่ยงานของรัฐซึง่มีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้จงัหวดัจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ คํา้ประกนัภายใน ๑๕ วนั 

นบัถดัจากวนัท่ีได้พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคารายท่ีคดัเลือกไว้ ๓ ลําดบัแรก จะคืนให้

ตอ่เม่ือได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบีย้ 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้จงัหวดัจะพิจารณา

ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม     
                          ๖.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ

ไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง

เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใชส่าระสําคญั ทัง้นี ้

เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่จงัหวดัเทา่นัน้  



                          ๖.๓     จงัหวดัสงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณี

ดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ

จดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจงัหวดั 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือนิตบิคุคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่อยา่งใด หรือ

ทัง้หมดในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน  

                          ๖.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจงัหวดั มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ

ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ จงัหวดัมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หาก

หลกัฐานดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง  

                          ๖.๕     จงัหวดัทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ

ทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของ

ทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสินของจงัหวดัเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ 

มิได้ รวมทัง้จงัหวดัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่

จะเป็นผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การเสนอราคากระทําการโดยไมส่จุริต 

เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจ

ดําเนินงานตามสญัญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจงัหวดัจะให้ ผู้ เสนอ

ราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้าง

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ จงัหวดัมีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้

เสนอราคารายนัน้  

                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 

ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาท่ีกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 

จงัหวดัมีอํานาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และจงัหวดัจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอ

ราคารายนัน้เป็นผู้ ทิง้งาน  



                               ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้

ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดงักลา่วได้ 
                 ๗.     การทาํสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ กบัจงัหวดั ภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบั

ร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จงัหวดัยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้

หลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี ้ 

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จา่ยให้แก่จงัหวดั โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทําสญัญา หรือก่อนหน้านัน้ ไม่

เกิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนงัสือคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 

๑.๔ (๒) 

                          ๗.๔     หนงัสือคํา้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ 

หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนั 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตาม

แบบหนงัสือคํา้ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                          จงัหวดัจะจา่ยเงินคา่จ้าง โดยแบง่ออกเป็น ๔ งวด ดงันี ้

                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๗ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน วางผงั ขดุดิน

ฐานราก เทคอนกรีตเสาตอหม้อ คานคอดนิ เสาชัน้ท่ี๑ คานชัน้ท่ี๒ เสาชัน้ท่ี๒ คานรับโครงหลงัคาและงานโครง

หลงัคาทัง้หมดแล้วเสร็จ ๒ หลงั ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 

                          งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน มงุหลงัคา 

งานก่ออิฐ งานฉาบปนูและงานติดตัง้ฝา้เหลงั ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วนั 

                          งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน งานปู

กระเบือ้งพืน้และผนงั งานติดตัง้ประตแูละหน้าตา่ง งานตดิตัง้ระบบสขุภณัฑ์และสขุาภิบาล ทัง้หมดแล้วเสร็จ 

จํานวน ๒ หลงั ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วนั 



                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๓ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทัง้หมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ทําสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่

วนั 
                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ 

ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย

กวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีจงัหวดัได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิ

ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง   
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เม่ือ จงัหวดัได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเทา่นัน้  

                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๓๑๗,๖๐๐.๐๐ 

บาท (สองล้านสามแสนหนึง่หม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยบาทถ้วน)  

                          ๑๑.๒   เม่ือจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศ และ

ของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ

พาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย 

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่

เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี 



                          ๑๑.๓   ผู้ เสนอราคาซึง่จงัหวดัได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํา้

ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็น

ผู้ทิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ  

                          ๑๑.๔   จงัหวดัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีท่ี คา่

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีกําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ใน

สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีจงัหวดัได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เม่ือจงัหวดัได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี ้

แล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบ 

มาตรฐานฝีมือชา่งจาก สถาบนัของทางราชการหรือสถาบนัของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผู้ มีวฒุิบตัรระดบั 

ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ํ่ากวา่

ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะต้องมีจํานวนชา่งอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑๓.๑    ชา่งโยธา 

                          ๑๓.๒    ชา่งก่อสร้าง 

                          ๑๓.๓    ชา่งสํารวจ 

                 ๑๔.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผู้ รับจ้างพงึปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  

จงัหวดักําแพงเพชร  

 ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙   
 


