( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ กพ.๐๑/๒๕๕๙
ประกวดราคาจ้ างบ้ านพัก (๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดกําแพงเพชร
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
จังหวัดกําแพงเพชร ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างบ้ านพัก
(๓๐.๒๒.๒๕.๐๑ ) ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เลขที่ ๒ ถนนปิ่ นดําริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.กําแพงเพชร โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ ผ้ ปู ระสงค์จะยื่นข้ อเสนอได้ ร้ ูข้อมูลได้ เท่า
เทียมกัน และเพื่อให้ ประชาชนตรวจดูได้ )
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาจ้ าง

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้
แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ
๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาล
ไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มีคําสัง่ ให้ สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ประเมินสิทธิผ้ เู สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้ าเสนอราคา
และห้ ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้ องผ่านการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นในการจ้ างของจังหวัด
๒.๗ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นนิติบคุ คลและมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้ างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้ องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้ มีฐานะ
เป็ นราชการบริ หารส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ า
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของ
ผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ โดยหลักการนิตบิ คุ คลแต่ละ
นิตบิ คุ คลที่เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดราย
หนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้
ร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้ าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
๒.๘ บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ

๒.๙ บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐซึง่ ได้ ดําเนินการจัดซื ้อจัด
จ้ าง ด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
๒.๑๐ คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คลให้ ยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั ้ สําเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน พร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีท่ีผ้ เู ข้ าร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดา ที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อผู้ร่วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติบคุ คล ให้ ยื่นเอกสาร ตามที่
ระบุไว้ ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม(ภพ.๒๐)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้

(๑) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผ้ เู สนอราคามอบ
อํานาจ ให้ บคุ คลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง (ให้ ใช้ ในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามข้ อ ๒.๗ เท่านัน)
้
(๔) บัญชีรายการก่อสร้ าง (หรื อใบแจ้ งปริมาณงาน) ซึง่ จะต้ องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทังกํ
้ าไรไว้ ด้วย
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
(๕.๒) หลักประกันการเสนอราคา
(๕.๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ าง
(๕.๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมด
้
ตามข้ อ ๑.๗(๒)ไม่ต้องแนบในรูปแบบ pdf
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้ องกรอกปริ มาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง โดยคิดราคา
รวมทังสิ
้ ้น ซึง่ รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
แล้ ว
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ าง

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่
ถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้ นกําหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้ อ ๑.๖ (๑) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรื อไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรื อในขณะที่มี
การพิจารณาข้ อเสนอว่า มีผ้ เู สนอราคารายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็
้
นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ ว่าผู้
เสนอราคารายนันเป็
้ นผู้ที่ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการและมิได้ เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มี
การกระทําดังกล่าว
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ห้ ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ จํานวน ๑๑๕,๘๗๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
แสนหนึง่ หมื่นห้ าพันแปดร้ อยเจ็ดสิบบาทถ้ วน)
๕.๑ หนังสือคํ ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ ้าประกัน ดัง

ระบุในข้ อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่จงั หวัด โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้ านันไม่
้ เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผ้ เู สนอราคานําเช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกันการ
เสนอราคา จะต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้ อง ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือคํ ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดให้ ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็ นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนัน้ กรณีที่ผ้ เู สนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคํ ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ น
หลักประกันการเสนอราคา ให้ ดําเนินการดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึง่ ต้ องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้ า เท่านัน้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึง่ ต้ องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบคุ คลรายใดรายหนึง่ ตามที่สญ
ั ญาร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ าเสนอราคากับ
ทางราชการ
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อหน่วยงานของรัฐซึง่ มีหน้ าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี ้ จังหวัดจะคืนให้ ผ้ เู สนอราคาหรื อผู้คํ ้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้ พิจารณาในเบื ้องต้ นเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ เู สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ ทําสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อเมื่อผู้เสนอราคาได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้ นแต่เป็ นข้ อผิดพลาด หรื อผิดหลง
เพียงเล็กน้ อย หรื อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทังนี
้ ้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ จังหวัดเท่านัน้

๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนันในบั
้ ญชีผ้ รู ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิตบิ คุ คล หรื อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึง่ อย่างใด หรื อ
ทังหมดในการเสนอราคาทางระบบจั
้
ดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ เู สนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัด มีสิทธิให้ ผ้ เู สนอราคาชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้ อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๕ จังหวัดทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ าง ในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทังจั
้ งหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่
จะเป็ นผู้เสนอราคาที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สจุ ริ ต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ เู สนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัดจะให้ ผู้เสนอ
ราคานันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้ เชื่อได้ ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้ าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้
เสนอราคารายนัน้
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้ อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้ อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้ รับการคัดเลือกเป็ นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้ อ ๑.๖
จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้ รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนันเป็
้ นผู้ทิ ้งงาน

ในกรณีนี ้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดําเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาจ้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับ
ร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ จงั หวัดยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้ แก่จงั หวัด โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรื อก่อนหน้ านัน้ ไม่
เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือคํ ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ ้าประกัน ดังระบุในข้ อ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษัทเงินทุน
หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ แจ้ งชื่อเวียนให้ สว่ นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตาม
แบบหนังสือคํ ้าประกัน ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้ าง โดยแบ่งออกเป็ น ๔ งวด ดังนี ้
งวดที่ ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๗ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน วางผัง ขุดดิน
ฐานราก เทคอนกรี ตเสาตอหม้ อ คานคอดิน เสาชันที
้ ่๑ คานชันที
้ ่๒ เสาชันที
้ ่๒ คานรับโครงหลังคาและงานโครง
หลังคาทังหมดแล้
้
วเสร็ จ ๒ หลัง ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน มุงหลังคา
งานก่ออิฐ งานฉาบปูนและงานติดตังฝ้
้ าเหลัง ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน งานปู
กระเบื ้องพื ้นและผนัง งานติดตังประตู
้
และหน้ าต่าง งานติดตังระบบสุ
้
ขภัณฑ์และสุขาภิบาล ทังหมดแล้
้
วเสร็ จ
จํานวน ๒ หลัง ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน

งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๓๓ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านทังหมดให้
้
แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อยตามสัญญา รวมทังทํ
้ าสถานที่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๙. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้ างข้ อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้ อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้ างตามสัญญาต่อ
วัน
๑๐. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทําสัญญาจ้ าง ตามแบบ
ดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้ างที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จงั หวัดได้ รับมอบงาน โดยผู้รับจ้ างต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิในการยื่นข้ อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อ จังหวัดได้ รับอนุมตั เิ งินค่าก่อสร้ างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ วเท่านัน้
ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๒,๓๑๗,๖๐๐.๐๐
บาท (สองล้ านสามแสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหกร้ อยบาทถ้ วน)
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใด ให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง่ หรื อนําสิ่งของมาเพื่องานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และ
ของนันต้
้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึง่ เป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการ
พาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนําสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรื ออื่นที่มิใช่
เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึง่ จังหวัดได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้ อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคํ ้า
ประกันการยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ น
ผู้ทิ ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาให้ เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๒. การปรั บราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนํามาใช้ ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็ จตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่จงั หวัดได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการที่ได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อจังหวัดได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ างก่อสร้ างตามประกาศนี ้
แล้ ว ผู้เสนอราคาจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้ างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู า่ นการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างจาก สถาบันของทางราชการหรื อสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้ องมีจํานวนช่างอย่างน้ อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ ช่างโยธา
๑๓.๒ ช่างก่อสร้ าง
๑๓.๓ ช่างสํารวจ
๑๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ างผู้รับจ้ างพึงปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
จังหวัดกําแพงเพชร
๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

