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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงห้องถิ่น บร.ถ.๒0 ๑.๐๓ 

สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ท่ี ๑ ถึงทางโค้ง บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ กว้าง ๖  เมตร ยาว ๑,๗๗๕ เมตร หนา 
๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐1๒๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำ๓ อกระลัง จังหวัด 

บุรีรัมย์ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารสว่นตำบลหว้ยสำราญ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโครงการกอ่สร้าง 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถ่ิน บร.ถ.๒๐๑.๐๓ สายบา้นหว้ยสำราญ หมู่ท่ี ๑ ถึงทางโค้ง บ้านกุดโคลน 
ตำบลหว้ยสำราญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร องค์การ 
บริหารส่วนตำบลหว้ยสำราญ อำเภอกระลงั จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 
ราคากลางของงานกอ่สร้างในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สิน้ ๕,๕๑๕,๖๔๕.๘๘ บาท (ห้าล้านห้าแสนหน่ึงหม่ืน 
ห้าพันหกร้อยส่ีสิบห้าบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เปน็บคุคลล้มละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไม,เปน็บคุคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ี!่มผ่า่บเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิต้งิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที,ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัขกีลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกิจการของนติิบุคคลนัน้ด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม1มลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐกำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เป็นนติบิคุคลผู้มอีาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสดั์งกลา่ว 
๘. ไม,เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก่องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลหว้ยสำราญ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์หรือไม,เปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสค์ร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธ้ี'หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมซ้ืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
นอ้ยกว่า ๑,๑๐๔,๒๐๐.๐0 บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนส่ีพันสองร้อยบาทล้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสํวรวญ,’̂ ยสื®

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มคา้,, ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี



(๑) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กจิการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบีติครบถ้วน 
ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กจิการร่วมคา้'' ส่วน 
คุณสมบีตต้านผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมค้าดังกลา่วสามารถนำผลงานก่อสร้างของผูเ้ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเปน็ผลงาน 
กอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาไต้

(๒) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไมไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคลทีเ่ข้าร่วมค้าทกุ 
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไค้มีข้อ 
ตกลงระหว่างผูเ้ข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณอั์กษรกำหนดใหผู้้เขา้ร่วมค้ารายใดรายหนึง่เปน็ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้จัด 
จา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์กจิการรว่มค้านัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สร้างของผู้เขา้ร่วมค้าหลักรายเดยีวเปน็ผลงาน 
กอ่สร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นข้อเสนอไค้

ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นิติบคุคลต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนกิสใ์นวันที ่
๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ในราคาชดุละ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละชำระเงินผา่นทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวนเ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จัดจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไตภ้ายหลงัจาก 
ชำระเงินเปน็ทีเ่รียบร้อยแลว้จนถงึกอ่นวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ www.hr.go.th หรือ vwvw.gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๖๖-๑๒๕ ในวันและเวลาราชการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหว้ยสำราญ ผา่นทางอเีมล ์6310310@ dla.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
ภายในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ โดยองคก์ารบริหารสว่นตำบลหว้ยสำราญจะซืแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทาง 
เว็บไซต์ www.hr.go.th และ w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารสว่นตำบลหว้ยสำราญ

หมายเหต ุ ผู้'ประกอบการลามารถ'จัดเตรียมเ-อกส'ารป'ระ,กอ,เ1การเสนอราคา (เอกลารส่วนท ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเลน3ราคา

http://www.hr.go.th
mailto:6310310@dla.go.th
http://www.hr.go.th
http://www.gprocurement.go.th
User
Stamp



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ £๖/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๒ ๐๑.0 ๓ 
สายบ้านห้วยสำราญ หมู่ท่ี ๑ ถึงทางโค้ง บ้านกุดโคลน ตำบลห้วยสำราญ กว้าง ๖  เมตร 

ยาว ©,๗๗๕ เมตร หนา 0.๑๕  เมตร ไหล,ทางลงหินคลุกข้างละ 0.๒0 เมตร 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ อำ๓ อกระลัง จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ สาย 

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ 
ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

องคก์ารบริหารสว่นตำบลหว้ยสำราญ ซ่็งต่อไปน้ีเรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคา 
จ้างกอ่สร้าง โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงห้องถ่ิน บร.ถ.๒๐๑.๐๓ สายบา้นหว้ยสำราญ 
หมู่ท่ี ๑ ถึงทางโค้ง บ้านกุดโคลน ตำบลหว้ยสำราญ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทาง 
ลงหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร องคก์ารบริหารสว่นตำบลหว้ยสำราญ อำเภอกระลงั จังหวัดบรีุรัมย์ ๑ สาย ณ สาย 
บา้นหว้ยสำราญ หมู่ท่ี ๑ ถึงทางโค้ง บ้านกุดโคลน ตำบลหว้ยสำราญ อำเภอกระลงั จังหวัดบรีุรัมย์ ด้วยวิธีประกวด 
ราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนำและข้อกำหนดดังตอ่ไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรปูและรายการละเอยีด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาจ้างกอ่สร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลกัประกนัการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑.๕ สตูรการปรับราคา
๑.๖ บทนยิาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีก่ำหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒
................................. ๆลๆ.................................

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ



๒.๔ ไม,เป็นบุคคลซ่ีงอยู,ระหว่างถกูระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิต้งานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัขกีลาง

๒.๕ ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ีอใหเ้ป็นผู้ท้ิงงาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ด้วย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมมลกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๒.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว
๒.๘ ไม,เปน็ผู้มีผลประโยชนร่์วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก' สำนักงาน

ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรม ใบ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์ร้ังนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สร้างประเภทเดยีวกนักับงานท,ีประกวดราคาจา้งกอ่สรา้ง
ในวงเงินไม'น้อยกว่า ๑,๑๐๔,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสนส่ีพันสองร้อยบาทถ้วน) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญา 
โดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที,สำนักงานเช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรว่มคา้'' ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าได้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งม ี

คุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม ''กจิการ 
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนา่ผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาได้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี 
เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมคีณุสมบติัครบลว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที,กิจการ 
ร่วมคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบ 
หลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์กจิการร่วมคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัราย 
เดยีวเปน็ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่เสนอราคาได้

ท้ิงนี ้"กจิการร่วมคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม'่’ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ด 
ทะเบยีนเปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๒.๑๑ ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.© ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(๑) ในกรณผีูย่ื้นข้อเสนอเปน็นติิบคุคล



\

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการจด 
ทะเบยีนนติบิคุคล บัญชีรายข่ือหุน้สว่นผู้จัดการ ผู้มอีำนาจควบคมุ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกดัหรือบริษทัมหาซนจำกดั ใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการจด 
ทะเบยีนนติิบคุคล หนังสือบริคณห้สนธิ บญัชรีายขือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชีผู้ถือหุน้ราย 
ใหญ่ (ถา้ม)ี พร้อมทัง้รับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณผู้ีย่ืนข้อเสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท,ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบตัรประจำตัวประซาซนของผู้นัน้ สำเนาข้อตกลงที,แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทย พร้อมทัง้รับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณผีูย่ื้บข้อเสนอเปน็ผู้ย่ืนขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเปน็ผูร่้วมค้า ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมคา้ แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการ 

จดทะเบยีนนติบิคุคล บญัชีรายข่ือหุน้สว่นผู้จัดการ ผูม้อีำนาจควบคมุ พร้อมรับรองสำเนาถกูต้อง
(๔.๒) สำเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์สำเนาใบทะเบยีนภาษ ี

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดทีไ่ต้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด 
จ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent 
Form at)

ทัง้นี ้เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนนิการแนบไฟสเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสร้างบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้!ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณท่ีีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 
ผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สำเนาหนงัสอืรับรองผลงานกอ่สร้างพร้อมทัง้รับรองสำเนาถกูตอ้ง 
(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ

(๔.๑) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือหรือการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ โดย
ตอ้งลงนามพร้อมประทบัตรา (ถ้าม)ี

(๔.๒) หนงัสอืมอบอำนาจซีง่ปดีอากรแสตมบตีามกฎหมาย ในกรณท่ีีผู้ประสงค์ 
จะเสนอราคามอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่ทำการแทน

(๔.๓) สำเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทัง้รับรองสำเนาถูกต้อง
(๔.๔) บญัชรีายการกอ่สร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) ซึง่จะตอ้งแสดงรายการ 

วัสดุอุปกรณ ี ค่าแรง ภาษปีระเภทตา่งๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดทีโ่ต้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด 

จ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนกิสต์ามแบบในขอ้ ®•๗ (๒)โดยไม่ต้องแนบในรูบีแบบ PDF F'๒ (Portable D ocum ent



Format)

ทัง้นี ้เมือ่ผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสร้างบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนกิส์ตามทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นีโ้ดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)

๔.๒ ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง 
ปรมิาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Form at)

ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา 
เดยีว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขที,ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะต้องตรงกนัทัง้ตัวเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกว่า ๑๘0  วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผู้ย่ืนขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการกอ่สร้างแลว้เสร็จไมเ่กนิ ๑๘๐ วัน นับ
ถดัจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีไ่ด้รับหนงัสือแจ้งจาก สำนักงาน ใหเ้ร่ิมทำงาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอยีด ฯลฯ
ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีก่อนทีจ่ะตกลงย่ืนขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๗ เมษายน ๒๔๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให ้
ถอืตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลาฺยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable D ocum ent Form at) โดยผูย่ื้นข้อเสนอต้องเปน็ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที,จะยนืยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (U pload) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้กส่ำนกังาน ผา่นทางระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๗ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คุณสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที,มีผลประโยซนร่้วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑•๖ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย่ื้นข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ย่ืนขอ้เสนอทีมี่ผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้นข้อเ'สนอรวยอม คณะ 
กรรมการฯ จะตดั,รายช่ือผู้ยืน'ช้อเสนอราคาทมผลประโยซ'นร่วมกันน้นออกจากการเป'นผูยนฃอเสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการ'พจิารณา1ผล!การ'ป'ระกวดร'าเล'าอิเ■ ทีกทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที



มกีารพจิารณาขอ้เสบอ มผู้ีย่ืนขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขน้อยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามกีารกระทำอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือ่ 
ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และสำนักงาน จะพจิารณาลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ผูท้ิง้ 
งาน เว้นแต่ สำนกังาน จะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ มิใข่เป็นผู!้เร่ิมใหม้กีารกระทำดังกล่าวและได้ใหค้วาม 
รว่มมอืเปน็ประโยขนต่อ่การพจิารณาของสำนกังาน

๔.๘ ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏนิติั ดังน้ี
(๑) ปฏบิต้ติามเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาท,ีรวมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอ่ืีนๆ (ถ้าม)ี รวมค่าใช้

จ่ายทิง้ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมใต้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเขา้ใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาดว้ยวิธ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ w w w .gprocurem ent.go.th 
๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จัด 
จ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ีงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๒๗๖,๐๔๐.๐๐ บาท (สองแสน 
เจ็ดหม่ืนหกพับห้าสิบบาทล้วน)

๔.๑ เชค็หรือดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ
นัน้ขำระต่อเจ้าหนา้ทีใ่นวันทีย่ื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนงัสอืคํา้ประกันอเิลก็ทรอนกิสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ี!ด้รับอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายชือ่บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณทีีผู้่ย่ืนข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทท์ีธ่นาคารส่ังจ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือค้ํา 
ประกันของบริษทัเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเปน็หลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งลง่ตน้ฉบบัเอกสาร 
ดังกล่าวมาใหส้ำนกังานตรวจสอบความถูกต้องในวันที๔่ พฤษภาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณท่ีีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กจิการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกัน 
อเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารในประเทศเปน็หลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี

(๑) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าได้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม ่ใหร้ะบช่ืุอกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณ'ีท่ีกิจการร่วมค้า1ม่ไตัจด'ทะเบียนเป็น'นิติบุคคล,ใหม่ ไห้,ร่ะบข่ืุอผู้เขา้ร่วมค้ารายทีตั่โ}ญา 
ร่วมค้ากำหนด'ใหเ้ปน็ผูเขายนขอ:เสบอกบหนวยงาบขอ'̂ ฐเปบ!y ยมขอเสนอ

http://www.gprocurement.go.th


ทังปี ''กจิการร่วมคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีน 
เปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

หลกัประกนัการเสนอราคาตามฃอ้นี ้สำนกังานจะคืนใหผู้้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกนัภายใน ๑๔ 
วัน นบัถดัจากวันทีส่ำนกังานไดพ้จิารณาเหน็ชอบรายงานผลคดัเลอืกผูช้นะการประกวดราคาเรียบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่ ้
ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม,เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือ 
ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคนืหลกัประกนัการเสนอราคา ไม1ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
๖. หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณา

๖.๑ การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้สำนกังานจะ
พจิารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา

๖.๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผู้ชนะการย่ืนขอ้เสนอ สำนักงาน จะพจิารณาจาก

ราคารวม
๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม1ถกูตอ้งตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม'ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม,ถกูตอ้งตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล การ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมรั่บพจิารณาขอ้เสนอชองผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เว้นแต่ผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจ้างไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเง่ือนไขทีส่ำนกังานกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสใ์นสว่นทีม่ใิช่สาระสำคญัและ 
ความแตกต่างนัน้ ไม,มผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย 
คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้

๖.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไมป่รากฏซือ่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชรีายซือ่ผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจ้างดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรือบญัชรีายซือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ชองสำนักงาน

(๒) ไมก่รอกซือ่ผูย่ื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจา้งดว้ย
อิเล็กทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเง่ือนไฃทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนกิส์ทีเ่ปน็สาระสำคัญ หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

๖.๔ ในการตัดสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสห์รือในการทำสญัญา คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รือสำนกังาน มสีทิธิใหผู้้ย่ืนข้อเสนอซ้ืแจงข้อเท็จจริงเพิม่เติมได้ 
สำนักงานมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเทจ็จริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.๖ สำนักงานทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม'รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาทีเ่สนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ต ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการ 
เปน็สำคญัและใหถ้อืวา่การตดัสนิชองสำนกังานเปน็เดด็ชาดผูย่ื้บขอ้เสบ®จะเรี®กรี®งส่าใข้®ายห รี®®าเสยีหายใดา 
มีได้ รวมท้ัง สำนกังานจะพจิารผายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็นรอบกิสแ์สะลง,โทษซ้ื®น^ อเสนอ^ น^ งงาน ^ า



จะเปนผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคัดเลือกหรือไม,ก็ตาม หากมีเหตุที'เช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม,สุจริต เซ่น 
การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรอืนติิบคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาฺผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รือ 
สำนักงาน จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนนิงานตามเอกสาร 
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากดำช้ีแจงไม,เป็นท่ีรับพิงได้ สำนักงาน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม1 
รบัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม,มสีทิธเิรยีกร้องคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จาก 
สำนักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สำนักงาน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
หากปรากฏว่ามกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการประกวดราคาหรือทัไ้ดรั้บการคดัเลอืกมผีลประโยชน ์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อ 
เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่ว่ากระทำการทจุริตอืน่ใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสญัญาจา้งกอ่สรา้ง
ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน 
สญัญาเปน็จำนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๔ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ให้สำนักงานยืดถือไว้ในขณะทำ 
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย ซ่ีงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์

น้ัน ชำระตอ่เจ้าหนา้ทีใ่นวันทำสญัญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนงัสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนงัสอืค้ําประกันอิเล็กทรอนกิสต์ามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซ่ือบริษัทเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๔ วันนบัถดัจากวันทีผู้่ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนกิส์ (ผูร้บัจ้าง) พนัจากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
๘. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ

สำนกังานจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีืน่  ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแลว้ 
โดยถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิเปน็ จำนวน ๔ งวด ดังน้ี

งวดท่ี ๑ เปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏบัิติงาน
- ปรบัเกรดผวิทางเดมิ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร
- ทำงานวัสดทรายรองใตผิ้วทางคอนกรีต พินท่ีไม'น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร
- ทำงานผวิทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐-®£ เมตร เสริมตะแกรง!■ หล็ก Wire 

Mesh 0 ๔ มิลลเิมตร.@ ๐.๒๐ เมตร # และเสรมิเหลก็งานรอยตอ่เผือ่ขยาย1™ ว '^  (Expansion Joint) เสริม



เหลก็งาบรอยตอ่เผือ่หดตามขวาง(C ontraction Joint) เสรมิเหลก็รอยตอ่ตามยาว (Longitudinal Joint) และทำการ 
บ่มคอนกรีต โดยมีพืน้ทีง่านผิวทางปอร์ตแลนด์ซเีมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๔ เมตร ไม'น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร 
(งานผวิทางคอนกรีตตอ้งผา่นการทดสอบกำลงัอดัประลยัของแทง่ตวัอย่างคอนกรีตรูปลกูบาศก ์๑๔x๑๔x๑๔ 
เซนติเมตร ตามแบบระบ)ุ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๔ วัน

งวดท ๒ เบนจานวนเงนิณอตัรารอ้ยละ ๒๐ ของคา่จา้ง เมิอผู้รับจ้างใดปฏิบตงาน
- ปรบัเกรดผวิทางเดมิ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร
- ทำงานวัสดทุรายรองใตผิ้วทางคอนกรีต พ้ืนท่ีไม'น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร
- ทำงานผวิทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๔ เมตร เสรมิตะแกรงเหลก็พire Mesh 

0  ๔ มลิลเิมตร.© ๐.๒๐ เมตร # และเสรมิเหลก็งานรอยตอ่เผือ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint) เสริมเหล็กงาน 
รอยตอ่เผือ่หดตามขวาง(Contraction Joint) เสรมิเหลก็รอยตอ่ตามยาว (Longitudinal Jo in t) และทำการปม 
คอนกรีต โดยมีพืน้ทีง่านผิวทางปอร์ตแลนด์ซเีมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๔ เมตร ไมน่อ้ยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร 
(งานผวิทางคอนกรีตตอ้งผา่นการทดสอบกำลงัอดัประลยัของแทง่ตวัอย่างคอนกรีตรูปลกูบาศก ์๑๔x๑๔x๑๔ 

เซนติเมตร ตามแบบระบ)ุ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๔ วัน
งวดท่ี ๓ เปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏบิตงาน

- ปรบัเกรดผวิงานเดมิ พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร
- ทำงานวัสดทุรายรองใตผิ้วทางคอนกรีต พืน้ที!่มน่อ้ยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร
- ทำงานผวิทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๔ เมตร เสรมิตะแกรงเหลก็พire Mesh 

0 ๔ มลิลเิมตร.© ๐.๒๐ เมตร # และเสรมิเหลก็งานรอยตอ่เผือ่ขยาย ตามขวาง (Expansion Joint) เสริมเหล็กงาน 
รอยตอ่เผือ่หดตามขวาง (C ontraction Joint) เสรมิเหลก็รอยตอ่ตามยาว (Longitudinal Joint) และทำการบม่ 
คอนกรีต โดยมีพืน้ทีง่านผิวทางปอรีตแลนด์ซเีมนต์คอนกรีต หนา ๐.๑๔ เมตร ไม'น้อยกว่า ๒,๑๓๐ ตารางเมตร 
(งานผวิทางคอนกรีตตอ้งผา่นการทดสอบกำลงัอดัประลยัของแทง่ตวัอย่างคอนกรีตรูปลกูบาศก ์๑๔x๑๔x๑๔ 

เซนติเมตร ตามแบบระบ)ุ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๔ วัน
งวดสดุทา้ย เปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ให ้

แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือขอ้ตกลงจ้างเปน็หนงัสอื รวมทัง้ทำสถานทีก่่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย

๙. อตัราคา่ปรบั
คา่ปรับตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรือข้อตกลงจ้างเปน็ 

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี
๙.๑ กรณท่ีีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างซ่วงใหผู้้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สำนักงาน จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่แนดงักลา่วเปน็จำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนัน้
๙.๒ กรณทีีผู่รั้บจ้างปฏบิตัผิดิสญัญาจ้างกอ่สร้าง นอกเหนอืจากขอ้ ๙.๑ จะกำหนดคา่ปรับ

เปน็รายวนัเปน็จำนวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
๑๐. การรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่ง

ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสซ์ีง่ไดท้ำสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 
ตกลงจา้งเปน็หนงัสอืแลว้แตก่รณจีะตอ้งรบัประกนัความชำรุดบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา ไม่น้อย 
กว่า ๖ ปี นับถัดจากวันท่ีสำนักงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแล้!'ขให้ไข้การได้ดีตังเดิมภายไน 
๑๔ วัน นบักดัจากวันที!่ดรั้บแจง้ความชำรุดบกพร่อง



(ร) ( a ) . ขอ้สงวนสทิธใินการยืน่ขอ้เสนอและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากเงินงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓

การลงนามในสญัญาจะกระทำได้ต่อเมือ่ สำนกังานได้รับอนมุติเงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบ 
ประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓

๑๑.๒ เมือ่สำนกังานได้คัดเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ลา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสงิของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ 
และของนีน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางทีม่เีรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสริมกา 
รพาณขิยนาว ี ดังนี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัต้ังแต่วันทีผู่รั้บจ้างสัง่หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการใหส่ิ้งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ 
ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน

ผ  A  e i c jk ]  I I 0 / 0  ,  .  4  .  .  | / v  1/ 1/ w  1 1 /เนกรณทีิไม่ปฏิบัติตาม (๑) หริอ (๒) ผรูบัจา้งจะดอ้งรบัผดตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสริมการพาณชิยนาวี

๑๑.๓ ผู้ย่ืนขอ้เสนอซ่ึงสำนกังานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเปน็หนงัสือ 
ภายในเวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนกังานจะริบหลักประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรอืเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค้ํา 
ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใชค้วามเสยีหายอืน่ (ลา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผู ้
ท้ิงงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๑.๔ สำนักงานสงวนสิทธ้ีท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของสำนกังานอัยการสูงสุด (ถา้ม)ี

๑๑.๔ ในกรณทิีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มีความขัดหรือแย้งกนั 
ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคำวินจิฉยัของสำนกังาน คำวินิจฉัยดังกล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๑.๖ สำนักงาน อาจประกาศยกเลกิการจัดจา้งในกรณตีอ่ไปนีไ้ดโ้ดยท,ีผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียก 
รอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพยีง 
พอทีจ่ะทำการจัดจา้งคร้ังนีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการจัดจา้งหรือทีไ่ดรั้บการคดัเลอืกม ี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 
กบัผู้ย่ืนขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทำการทจุริตอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งคร้ังนีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกส่ำนกังาน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณอ่ืีนในทำนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกำหบตใหกฎลระหรางขงออก



ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๒. การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้ง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ในกรณีท่ี ค่า 
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใข้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

๑๓. มาตรฐาน!เมอืชา่ง
เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม 

ประกาศนี้แล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าใบการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการ 
ทดสอบ มาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!เมือช่างจาก เป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่าง 
จากกระทรวงแรงงาบและสวัสดิการสังคม หรือผู้มี'วุฒิระดับ ปวซ. ปวส. ปวท. หรือระดับภาคีวิศวกร หรือเทียบเท่า 
จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา 
ท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไมตากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย 
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี

๑๓.๑ สาขาโยธา 
๑๓.๒ สาขาก่อสร้าง 

๑๔. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที,ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัด 
เลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่!ด้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ช่ัวคราว


