
      
 

 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่...๒./2560       

การจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับปฏิบัติการและช านาญการ (ระดับ ๓-๖) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม  
ทีถ่านีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ๒ หลัง (ครั้งที่ ๒)  

ตามประกาศจังหวัดนครปฐม 
ลงวันที่...๒๓...เดือน.....ธันวาคม......พ.ศ. 2559 

------------------------------------------ 
 

                     จังหวัดนครปฐม โดยสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “จังหวัด” มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติการและช านาญการ 
(ระดับ ๓-๖) หรือเทียบเท่า ตอกเสาเข็ม สถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม ต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ๒ หลัง ตามแบบแปลนและรายละเอียดของกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
       ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด    
       ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๑.3  แบบสัญญาจ้าง 
       ๑.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 
              (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 
              (๒)  หลักประกันสัญญา               
       ๑.5  สูตรการปรับราคา 
       ๑.6  บทนิยาม 
              (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
              (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
       ๑.7  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
              (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
              (๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
       ๑.8  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)   
       1.9  บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
       1.10 แบบหนังสือรับรองของวิศวกร และหัวหน้าช่างประจ าโครงการ 
       ๑.๑1  แบบแผนการด าเนินงานการก่อสร้าง 

     1.12  แบบฟอร์มหนังสือแสดงความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร และฐานะ
ทางการเงิน 
 
                                                                                                

        
      /๑.๑3  ส าเนาแบบรูป…  
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       ๑.๑3  ส าเนาแบบรูปและการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทาง
ราชการ 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
       ๒.๑  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
       ๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       ๒.๓  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6   
       ๒.๔  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       2.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา 
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ.ก าหนด 
                        2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,158,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 5 ปี 
นับจากวันที่งานแล้วเสร็จถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
จังหวัดนครปฐมเชื่อถือ 

           เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
           (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค่าที่เข้าประกวดราคาได้ 

          (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

         ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

     2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ    

       ๒.๘  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                                                                                                        / ๒.๙ คู่สัญญา... 
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๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้                                                           

๒.10  ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภา
วิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร  ไม่น้อยกว่า  ๑  คน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นวิศวกรโครงการ  
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง และวางแผนงานของงานก่อสร้างโครงการนี้  

  ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน คือ 
   ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
      (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบ 
คุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                (ข)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ)  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมการค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตาม 
ที่ระบุไว้ใน (๑) 
         (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
     (๔.๑) ส าเนาใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์  
     (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ.๒๐)  
     (๔.๓) หนังสือแสดงความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร 
และฐานะทางการเงิน 
     (๔.4) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และหนังสือรับรองของหัวหน้าช่างประจ าโครงการ พร้อมส าเนา
หนังสือรับรองคุณวุฒิ                                                                     
                      (4.5) แผนการด าเนินงานการก่อสร้าง 
                 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ  
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.7 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
    
 
 
                                                                                                      /๓.๒ ส่วนที ่๒ … 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 

         (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
        (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                                     (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
         (4) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
         (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
 
  ๔. การเสนอราคา 
      ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้ เสนอราคา 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
      ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
             ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๙๐  วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
      ๔.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๑๖๐  วัน    
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
      ๔.4  ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
       4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก 
ทรอนิกส์ ในวันที่..๑๓ มกราคม ๒๕๖๐.....ระหว่างเวลา....๐๘.๓๐.........น. ถึง......๑๖.๓๐...........น. 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.6 (1)  
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม ่
 
                                                                                                  

 /หากปรากฏ… 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.6 (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ
ราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

       6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
           (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
           (๒)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
           (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
           (4)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
           (5)  ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 

      ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 
                 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน  ๑๑๕,๘๗๐.- บาท  
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)   
       5.1 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.4 (๑)  
       ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ผ่านส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม โดยเป็น
เช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วัน
ท าการของทางราชการ 
       ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลัก 
ประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง 
ในวันที่...๒๐ มกราคม ๒๕๖๐....ระหว่างเวลา.....๐๘.๓๐........น. ถึง.....๑๖.๓๐.......น. 
    ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) ก าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ให้ด าเนินการดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
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http://www.gprocurement.go.th/


 

- 6 - 
 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับทาง
ราชการ 
        ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
        หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน   
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล าดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 

  ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
       6.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินด้วยใช้หลักเกณฑร์าคา และจะพิจารณาจากราคารวม  
       6.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 
        ๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
            (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด  
             (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือลงลายมือชื่อในใบเสนอราคา
ของผู้เสนอราคา อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
    (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
      ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
      ๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้ รวมทั้งจังหวัด
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  
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ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประก วดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น 
     ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาได้รับการคัด 
เลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าอันเป็นการขัดวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6   จังหวัดมีอ านาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน 
            ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
  

  ๗. การท าสัญญาจ้าง 
      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุไว้ใน 
ข้อ ๑.3 กับจังหวัดภายใน......๗......วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ.....5......ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
     ๗.๑ เงินสด 
     7.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลัง ผ่านส านักงานคลังจังหวัดนครปฐม โดยเป็นเช็ค
ลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการของทางราชการ 
     ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  
๑.4 (๒) 
      ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุไว้ในข้อ ๑.4 (๒) 
     7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

  ๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
จังหวัดจะจ่ายค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น   ๕    งวดงาน  ดังนี้ 

  

 

                                                                                                /งวดที่ 1   … 
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        งวดที่ 1   เป็นจ านวนในอัตราร้อยละ ๒๐  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  

 จัดท าป้ายพร้อมติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้  
         ณ บริเวณหน้าสถานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

 งานปรับพื้นท่ีก่อสร้าง พร้อมปักผัง 
 งานตอกเสาเข็มทั้งหมด     
 งานก่อสร้างฐานรากทั้งหมด 
 งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่อทั้งหมด 
 งานหล่อคอนกรีตคานคอดินและคานรับพ้ืนชั้น 1   
 งานหล่อคอนกรีตพ้ืน ชั้น 1   แล้วเสร็จ ทั้ง  2 หลัง แล้วเสร็จ 
    ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ   

 

 งวดที่ ๒    เป็นจ านวนในอัตราร้อยละ ๑๘  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้  
 งานหล่อคอนกรีตเสาชั้น 1  ทั้งหมด   
 งานหล่อคอนกรีตคาน – พ้ืนชั้น 2 ทั้งหมด 
 งานหล่อคอนกรีตเสาชั้น 2 ทั้งหมด 
 งานติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคา แล้วเสร็จทั้ง 2 หลัง    

           ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ 

 งวดที่ ๓     เป็นจ านวนในอัตราร้อยละ ๑๘  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้                   
 งานติดตั้งพ้ืนชั้น 2 ทั้งหมด 
 งานก่ออิฐผนังพร้อมติดตั้งวงกบ (ท่ีเป็นไม้) ทั้งหมด 
 งานเดินท่อระบบประปา – สุขาภิบาลภายในทั้งหมด 

         แล้วเสร็จทั้ง 2  หลัง   
            ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ             

 งวดที่ ๔     เป็นจ านวนในอัตราร้อยละ ๒๐  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้                   
 งานเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งหมด 
 งานฉาบปูนผนัง ทั้งหมด 
 งานติดตั้งฝ้าเพดาน ทั้งหมด 
 งานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียทั้งหมด 
 งานปูกระเบื้องพ้ืนและผนัง ทั้งหมด 
 งานติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง ทั้งหมด (ยกเว้นกระจก) แล้วเสร็จทั้ง  2  หลัง   
      ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 135  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ฯ  

 
 
 

/-งวดที่ 5… 
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   งวดที่ ๕    (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนในอัตราร้อยละ ๒๔  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้                   

 งานตกแต่งผิวผนังและผิวพื้นที่เหลือทั้งหมด  
 งานติดต้ังกระจกบานประตู – หน้าต่าง – ช่องแสง ทั้งหมด 
 งานติดตั้งอุปกรณไ์ฟฟ้าทั้งหมด  
 งานทาสี ภายใน และภายนอก แล้วเสร็จ 
 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และประปาภายใน – ภายนอก ทั้งหมด 
 ทดสอบระบบสาธารณูปโภค 
 งานเก็บรายละเอียดส่วนที่เหลือทั้งหมด  

                   ก าหนดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย  

                   ภายใน ๑๖๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างฯ 

หมายเหตุ   ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑  ของสัญญาจ้างก่อนงานในงวดอ่ืน ๆ ทั้งหมด 
หรือพร้อมกับงวดอ่ืน จากนั้นถ้าผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จเรียบร้อยก่อนก็ให้ส่งงานงวดนั้น ๆ ได้ 
เพ่ือรับเงินต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามล าดับของงวดงาน และยกเว้นงวดสุดท้าย 

  ๙.  อัตราค่าปรับ 
              ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะก าหนดในอัตราร้อยละ.......๐.๑๐.......ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน                                                                            

  ๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตาม
แบบดังระบุในข้อ ๑.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า......๒......ปี.......-....... เดือน  นับถัดจากวันท่ีจงัหวดัได้รบัมอบงาน โดยผู้รบัจ้างต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน.....๗.....วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

  ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
         ๑๑.๑  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560   
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมติเงินงบประมาณรายจ่ายประจ า
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น         
   ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 
๒,๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)                                                                     
         ๑๑.๒  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 
 
 

/-(1) แจ้งการสั่งหรือ.... 
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         (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน......๗....วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
               ๑๑.3  ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น   
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
          ๑๑.4  จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 

  ๑๒.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                            การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  ๑.5 จะน ามาใช้ใน 
กรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการ 
ค านวณตามข้อ ๑.5                             
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.5  

๑๓.  มาตรฐานฝีมือช่าง  
                   เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราช 
การอ่ืนหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.  และ ปวท.หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ......๑๐.....ของแต่ละสาขาช่าง  แต่
จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย.......๑.......คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  

๑๓.๑  ช่างโยธา             
1๓.2  ช่างก่อสร้าง 
1๓.3  ช่างส ารวจ                  
 
 

/-14. การปฏิบัติ... 
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