
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา 

เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างดว้ยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) 

เลขที ่........................ 

การจ้างกอ่สร้างจ้างเหมาท ารั้วทึบพร้อมลวดหนาม ๕ แถว ยาว ๗๒๐ เมตร (แปลงหญ้าที่ ๖ คอกโคอนิทรยี์) 

ตามประกาศ องคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

ลงวนัที ่        กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

                  องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงคจ์ะ ประกวด

ราคาจ้างกอ่สรา้ง จ้างเหมาท ารัว้ทึบ พร้อมลวดหนาม ๕ แถว ยาว ๗๒๐ เมตร (แปลงหญ้าที่ ๖ คอกโคอินทรย์ี)

ณ องคก์ารส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย เลขที่๑๖๐ หมู่ ๑ ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ 

                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๒)   หลักประกันผลงาน 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชเีอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) 

                 ๒.    คุณสมบตัิของผูย้ืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Trh35%2FmQS0D5lEgEh0M2q0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
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                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวยีนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิง้งาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูท้ิง้งานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ จังหวัด ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างกอ่สร้าง

ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถว้น) และเป็นผลงานที่เป็นคูสั่ญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ

รัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถอื 

                                   ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมคา้" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมคา้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบัติครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กจิการ

รว่มค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกอ่สร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้ารว่มค้ามาใช้

แสดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกจิการรว่มค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่

เข้ารว่มค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณทีี่

กจิการรว่มค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ารว่มค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดใหผู้้เข้ารว่มค้ารายใดรายหน่ึงเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการเขา้เสนอราคากับหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรว่มค้าน้ันสามารถใชผ้ลงานก่อสร้างของ

ผู้เข้ารว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 

                                   ทัง้น้ี "กจิการรว่มค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กจิการร่วมค้าที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูสั่ญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชกีลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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                          ๒.๑๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถว้นในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                               ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคูสั่ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชธีนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลคา่ไม่เกินสามหม่ืนบาทคูสั่ญญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างนอ้ยตอ้งมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ใหย่ื้นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชรีายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บรษิทัจ ากัดหรือบรษิทัมหาชนจ ากัด ให้ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบรคิณห์สนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) และบัญชผีู้ถือหุ้น

รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิ่ติบุคคล ใหย่ื้น

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเขา้เป็นหุ้นสว่น (ถา้มี) ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนังสอืเดินทางของผู้เป็นหุ้นสว่นที่มิไดถ้ือสัญชาติไทย พรอ้มทั้งรับรองส าเนา

ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา

สัญญาของการเข้ารว่มค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แลว้แต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ใบประมาณราคา 

                                           (๔.๒)   หนังสือรับรองผลงาน 

                                           (๔.๓)   หนังสือการจดทะเบียน 

                                           (๔.๔)   แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

                                           (๔.๕)   ส าเนาบัตรประจ าคัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคา 

                                           (๔.๖)   กรณีมอบอ านาจต้องมีส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้มอบอ านาจและผูรับมอบอ านาจ 
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                                           (๔.๗)   ภพ.๒๐ 

                                           (๔.๘)   หนังสือบรคิณสนธิ 

                                   (๕)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ื้นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทั้งน้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ 

ครบถว้น ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้งบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างนอ้ยตอ้งมีเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผูย่ื้นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนังสือมอบ

อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนีห้าก

ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

                                   (๒)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    บัญชรีายการก่อสรา้ง หรือใบแจ้งปรมิาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                                   (๔)    บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ื้นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทัง้น้ี เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ครบถว้น 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถว้น พรอ้มทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 

พรอ้มจัดท าใบแจ้งปรมิาณงานและราคา ใบบัญชรีายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
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                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหนว่ย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้้ายใบเสนอราคาใหถู้กต้อง 

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา้ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ใหถ้ือตัวหนังสือเป็น

ส าคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ้่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า  ๖๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย

ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ไดร้ับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ใหเ้ร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     กอ่นเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรปู และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถ้ี่ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกอ่นที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ

ราคาใหแ้กจ่ังหวัด ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖

(๑) หรอืไม ่หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่มกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า กอ่นหรอืใน

ขณะที่มีการพจิารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมตาม

ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าว

เป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่ จังหวัด จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใชเ่ป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้

ความรว่มมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของจังหวัด 
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                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช ้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพจิารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้น้ี จังหวัดจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพจิารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 

                                   กรณีใชห้ลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ จังหวัด จะพิจารณา

จาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย่ื้นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรอืไม่ครบถว้นตามข้อ ๓ หรอืยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผูย่ื้นข้อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่จังหวัดก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญและ

ความแตกต่างน้ัน ไมมี่ผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผูย่ื้นข้อเสนอรายน้ัน 

                          ๕.๔     จังหวัดสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่การผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชรีายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชรีายชื่อผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรอืมผีลท าใหเ้กดิความได้เปรยีบเสียเปรยีบแกผู่้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
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                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผูย่ื้นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจรงิเพิ่มเติมได้ จังหวัดมี

สิทธิที่จะไมร่ับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไมท่ าสัญญา หากข้อเท็จจรงิดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     จังหวัดทรงไว้ซ่ึงสทิธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรอืค่าเสียหาย

ใดๆ มิได ้รวมทั้ง จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่

ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถอืได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ 

เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณทีี่ผูย่ื้นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ

ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือจังหวัด จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอน้ันชีแ้จงและแสดงหลักฐานทีท่ าใหเ้ช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไมร่ับข้อเสนอ

หรือไมร่ับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไมมี่สิทธิเรยีกร้องค่าใช้จา่ยหรือค่าเสียหายใดๆ 

จากจังหวัด 

                          ๕.๗     กอ่นลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดร้ับการคัดเลือกมีผลประโยชน์

รว่มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืน

ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสญัญาจ้างกอ่สร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ้ 

๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน

สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท า

สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ีใ่ช้เช็คหรอืดราฟท์

น้ัน ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือกอ่นวันน้ันไมเ่กิน ๓ วันท าการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด ดังระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอเิล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชกีลางก าหนด 
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                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบรษิทัเงินทุน หรอืบรษิทัเงินทุนหลักทรัพย์ทีไ่ด้รับอนุญาตให้

ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม

รายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ โดยอนุโลมใหใ้ช้ตามตัวอย่างหนังสอืค้ าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคนืให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          จังหวัดจะจ่ายค่าจา้งซึ่งได้รวมภาษีมูลคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดย

ถอืราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๔ งวด ดังน้ี 

                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับเคลีย

พืน้ที,่ งานเทฐานราก-เสาตอมอ่ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานเทฐาน

ราก-เสาตอม่อ, งานถมดินฐานราก, งานคานคอดิน ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 

                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานคานคอ

ดินแล้วเสร็จ, งานเสารัว้แล้วเสร็จ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน 

                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด   

ใหแ้ล้วเสร็จเรียบรอ้ยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือจะก าหนด ดังน้ี 

                          ๘.๑     กรณีที่ผูร้ับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผูอ่ื้นท าอีกทอดหน่ึงโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจาก

จังหวัด จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 

                          ๘.๒     กรณีที่ผูร้ับจ้างปฏิบัติผดิสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอื

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลา ไม่

น้อยกว่า     ๒ ป ี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรบีจัดการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารได้ดีดังเดิม

ภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

 

-9- 



 

                 ๑๐.    การหกัเงินประกนัผลงาน 

                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด จังหวัดจะหักเงินจ านวนรอ้ยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพื่อเป็น 

ประกันผลงาน ในกรณทีี่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไมต่่ ากวา่ ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อ

หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 

                          ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคนื โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคาร 

หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในขอ้ ๑.๔ (๔) มา

วางไว้ต่อจังหวัด เพื่อเป็นหลักประกันแทน 

                          จังหวัดจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรอืหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวใหแ้กผู่้รับจ้าง

พรอ้มกับการจ่ายเงินคา่จ้างงวดสุดท้าย 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธใินการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสรา้งจากเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๑.๒   เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผูย่ื้นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรอืไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้รกิารรับขนได้ตามที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแต่วันที่ผูร้ับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใชเ่รือ

ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรอืข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ

ภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะรบิหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า

ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผู้

ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
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                          ๑๑.๔   จังหวัดสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรอืข้อตกลง

จ้างเป็นหนังสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือแย้งกัน

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของจังหวัด ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ

เรียกร้องค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผูย่ื้นข้อเสนอจะเรยีกรอ้ง

คา่เสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ได้ 

                                   (๑)    จังหวัดไมไ่ด้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะท าการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ไดร้ับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขง่ขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน

กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครัง้น้ีต่อไปอาจก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่จังหวัด หรือกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานกอ่สร้าง 

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้นกรณีที่ ค่า

งานก่อสรา้งลดลงหรอืเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวธีิค านวณที่ใชก้ับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพจิารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง ตามหนังสือ

ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรบัราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีท่ี่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ไดร้ะบุในขอ้ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมอืช่าง 

                          เม่ือจังหวัดได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างกอ่สร้างตามประกาศน้ี

แล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒบิัตรระดับ 

ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเ้ข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากวา่รอ้ย

ละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

                          ๑๓.๑    ช่างกอ่สรา้ง 

                          ๑๓.๒    ช่างเช่ือม 
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                 ๑๔.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกใหเ้ป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                          จังหวัด สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือก

ใหเ้ป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูย่ื้นข้อเสนอที่ไดร้ับการคัดเลือกไม่ผา่นเกณฑท์ี่ก าหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ

ท าสัญญากับจังหวัด ไว้ชั่วคราว 

                  ๑๖. องคก์ารส่งเสรมิกจิการโคนมแห่งประเทศไทย จะลงนามสัญญาจนกว่าจะได้รับหนังสือแจ้งผลการ

พิจารณางบลงทุนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 

 

  

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

        กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 


