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( สสำเนำ )
เอกสำรประกวดรำคำจำ้งก่อสร้ำงดว้ยกำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที ่........................

กำรจำ้งก่อสร้ำงโครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บำ้นทุง่จงัหนั หมู่ที ่๑

ตำมประกำศ องคก์ำรบริหำรส่วนตสำบลทุง่จงัหนั

ลงวันที ่        กรกฎำคม ๒๕๖๓

                  องคก์ารบรหิารสว่นตตาบลทุง่จงัหนั ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "สตานกังาน" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้ง

ก่อสรา้ง โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็ บา้นทุง่จงัหนั หมูท่ี่ ๑ ณ บา้นทุง่จงัหนั หมูท่ี่ ๑ ต.ทุง่จงัหนั อ.โนน

สวุรรณ จ.บรุรีมัย ์ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนตาและขอ้กตาหนดดงัตอ่ไปนี้

                 ๑.     เอกสำรแนบทำ้ยเอกสำรประกวดรำคำอเิล็กทรอนิกส์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกตาหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคตา้ประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา

                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ี้มีผลประโยชนร์ว่มกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีกตาหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรอืทตาสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรฐัมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงักตาหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้ง้งานของ

หนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบคุคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้สว่นผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ ตานาจในการดตาเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ดว้ย
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                          ๒.๖     มีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐักตาหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่ สตานกังาน ณ

วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทตาการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธ์ิหรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูย่ื้นขอ้เสนอไดมี้คตาสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

                          ๒.๑๐     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสรา้งใน

วงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๗๔๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หม่ืนแปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา

โดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนท่ีสตานกังานเช่ือถือ

                                   ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมีคณุสมบตัิ

ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกตาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กิจการรว่มคา้"

สว่นคณุสมบตัิดา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนตาผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเป็น

ผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได้

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลท่ีเขา้

รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกตาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต ่ในกรณีท่ีกิจการ

รว่มคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกตาหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เป็นผูร้บัผิดชอบ

หลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคา

ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั

รายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ท่ีย่ืนเสนอราคาได้

                                   ทัง้นี ้"กิจการรว่มคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ท่ีจด

ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                          ๒.๑๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๓.    หลักฐำนกำรยืน่ข้อเสนอ

                         ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่ำงน้อยตอ้งมเีอกสำรดงัตอ่ไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นนิติบคุคล

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจตากดั ใหย่ื้นสตาเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อ ตานาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองสตาเนาถกูตอ้ง

                                           (ข)   บรษัิทจตากดัหรอืบรษัิทมหาชนจตากดั ใหย่ื้นสตาเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
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นิติบคุคล หนงัสือบรคิณหส์นธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ ตานาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่

(ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองสตาเนาถกูตอ้ง

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลท่ีมิใชนิ่ติบคุคล ใหย่ื้นสตาเนา

บตัรประจตาตวัประชาชนของผูน้ัน้ สตาเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) สตาเนาบตัรประจตาตวัประชาชนของ

ผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืสตาเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทย พรอ้มทัง้รบัรองสตาเนาถกูตอ้ง

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย่ื้นสตาเนาสญัญา

ของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบไุวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

                                           (๔.๑)   สตาเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม

                                           (๔.๒)   สตาเนาทะเบียนพานิชย์

                                           (๔.๓)   สตาเนาบตัรประจตาตวัประชาชน

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอดตาเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ครบถว้น

ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) ให้

โดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่ำงน้อยตอ้งมเีอกสำรดงัตอ่ไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอมอบอตานาจใหบ้คุคลอ่ืนกระทตาการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบอตานาจ

ซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอตานาจและผูร้บัมอบอตานาจ ทัง้นีห้ากผูร้บัมอบ

อตานาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

                                   (๒)    สตาเนาหนงัสือรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทัง้รบัรองสตาเนาถกูตอ้ง

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

                                           (๓.๑)   ใบแจง้ปรมิาณงานและราคาของการสง่มอบงานทัง้สญัญา

                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอดตาเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถว้น ถกู

ตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ใหโ้ดย

ผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    กำรเสนอรำคำ

                          ๔.๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสต์ามท่ีกตาหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้งกรอก

ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทตาการยืนยนัตวัตนของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ
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เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด

ราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไมต่อ้งย่ืนใบแจง้ปรมิาณ

งานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทัง้นี ้

ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสตาคญั

โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวแ้ลว้

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกตาหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่  ๙๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดยภายใน

กตาหนดยืนราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกตาหนดเวลาดตาเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กิน ๑๒๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรอืจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก สตานกังาน ใหเ้ริม่ทตางาน

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้

ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์

                                    เม่ือพน้กตาหนดเวลาย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๖     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งจดัทตาเอกสารสตาหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสารประเภท

PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้ง

และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคา

ใหแ้ก่ส ตานกังาน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะดตาเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัิของผูย่ื้นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนตามขอ้

๑.๖ (๑) หรอืไม ่หากปรากฏวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน

คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรอืในขณะท่ีมี

การพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดกระทตาการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทตาอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้

ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ และสตานกังาน จะพิจารณาลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้ง้งาน

เวน้แต ่สตานกังาน จะพิจารณาเหน็วา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผูร้เิริม่ใหมี้การกระทตาดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือ

เป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของสตานกังาน
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                          ๔.๘     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมคา่ใชจ้า่ย

ทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้

                                   (๓)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

กตาหนด

                                   (๔)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไมไ่ด้

                                   (๕)    ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทตาความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในกำรพจิำรณำ

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี ้สตานกังานจะพิจารณา

ตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ สตานกังาน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืย่ืนหลกัฐานการย่ืนขอ้เสนอ

ไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืย่ืนขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย่ื้นขอ้เสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอียดแตกตา่ง

ไปจากเง่ือนไขท่ีส ตานกังานกตาหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใชส่าระสตาคญัและ

ความแตกตา่งนัน้ ไมมี่ผลทตาใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบตอ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเป็นการผิดพลาดเลก็นอ้ย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้

                          ๕.๔     สตานกังานสงวนสทิธ์ิไมพิ่จารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงั

ตอ่ไปนี้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืบญัชีรายช่ือผูซื้อ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ของสตานกังาน

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกตาหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสท่ี์เป็นสาระสตาคญั หรอืมีผลทตาใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบแก่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืในการทตาสญัญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืส ตานกังาน มีสทิธิใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพ่ิมเติมได ้สตานกังานมีสทิธิท่ี

จะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ ตาสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

                          ๕.๖     สตานกังานทรงไวซ้ึง่สทิธิท่ีจะไมร่บัราคาตต่าสดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาท่ีเสนอทัง้หมด
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ก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจตานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ การ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไมพิ่จารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องทางราชการ

เป็นสตาคญั และใหถื้อวา่การตดัสนิของสตานกังานเป็นเดด็ขาดผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสียหายใดๆ

มิได ้รวมทัง้ สตานกังานจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูทิ้ง้งาน ไมว่า่

จะเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกหรอืไมก็่ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือไดว้า่ย่ืนขอ้เสนอกระทตาการโดยไมส่จุรติ เชน่

การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช่ื้อบคุคลธรรมดา หรอืนิติบคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

                               ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาตต่าสดุ เสนอราคาตต่าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดตาเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืส ตานกังาน

จะใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทตาใหเ้ช่ือไดว้า่ผูย่ื้นขอ้เสนอสามารถดตาเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคตาชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรบัฟังได้ สตานกังาน มีสทิธิท่ีจะไมร่บัขอ้เสนอหรอืไมร่บัราคา

ของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้ย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสียหายใดๆ จากสตานกังาน

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา สตานกังาน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หาก

ปรากฏวา่มีการกระทตาท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรอืท่ีไดร้บัการคดัเลือกมีผลประโยชนร์ว่ม

กนั หรอืมีสว่นไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอ

รายอ่ืน หรอืเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทตาการทจุรติอ่ืนใดในการเสนอราคา

                 ๖.     กำรทสำสัญญำจำ้งก่อสร้ำง

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งทตาสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓

หรอืทตาขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัสตานกังาน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา

เป็นจตานวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ใหส้ ตานกังานยดึถือไวใ้นขณะทตาสญัญา

โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟทท่ี์ธนาคารเซน็สั่งจา่ย ซึง่เป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรอืดราฟทน์ัน้

ช ตาระตอ่เจา้หนา้ท่ีในวนัทตาสญัญา หรอืก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทตาการ

                          ๖.๓     หนงัสือคตา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบายกตาหนด

ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสือคตา้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกตาหนด

                          ๖.๔     หนงัสือคตา้ประกนัของบรษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบ

กิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจคตา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือ

บรษัิทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือคตา้ประกนัของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกตาหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้

                 ๗.    ค่ำจำ้งและกำรจำ่ยเงนิ

                          สตานกังานจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงแลว้ โดย
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ถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกตาหนดการจา่ยเงินเป็น จตานวน ๑ งวด ดงันี ้

                          เป็นจตานวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐๐ ของคา่จา้ง เม่ือผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงานทัง้หมดใหแ้ลว้เสรจ็

เรยีบรอ้ยตามสญัญา รวมทัง้ทตาสถานท่ีก่อสรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย

                 ๘.    อัตรำค่ำปรับ

                          คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้หรอืขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือจะกตาหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูร้บัจา้งนตางานท่ีรบัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อ่ื้นทตาอีกทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต

จากสตานกังาน จะกตาหนดคา่ปรบัสตาหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจตานวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้งชว่งนัน้

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูร้บัจา้งปฏิบตัิผิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะกตาหนดคา่ปรบัเป็น

รายวนัเป็นจตานวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง

                 ๙.    กำรรับประกันควำมชสำรุดบกพร่อง

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซ์ึง่ไดท้ ตาสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืขอ้

ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชตารุดบกพรอ่งของงานจา้งท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา ไม่

นอ้ยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีส ตานกังานไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม

ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ความชตารุดบกพรอ่ง

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในกำรยืน่ข้อเสนอและอืน่ ๆ

                          ๑๐.๑   เงินคา่จา้งสตาหรบังานจา้งครัง้นี ้ ไดม้าจากเงินงบประมาณประจตาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทตาไดต้อ่เม่ือ สตานกังานไดร้บัอนมุตัิเงินคา่ก่อสรา้งจากเงินงบ

ประมาณประจตาปี พ.ศ. ๒๕๖๓

                          ๑๐.๒   เม่ือสตานกังานไดค้ดัเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งหรอืนตาสิ่งของมาเพ่ืองานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ

และของนัน้ตอ้งนตาเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางท่ีมีเรอืไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามท่ีรฐัมนตรี

วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกตาหนด ผูย่ื้นขอ้เสนอซึง่เป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ

การพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรอืนตาสิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ วนั

นบัตัง้แตว่นัท่ีผูร้บัจา้งสั่งหรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือ่ืนได้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืท่ีมีสทิธิเชน่เดียวกบัเรอืไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรอือ่ืนท่ีมิใชเ่รอืไทย

ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรอือ่ืน หรอืเป็นของท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิการพาณิชยนาวี

                          ๑๐.๓   ผูย่ื้นขอ้เสนอซึง่ส ตานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไมไ่ปทตาสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ

ภายในเวลาท่ีกตาหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ สตานกังานจะรบิหลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือคตา้
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ประกนั การย่ืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเ้ป็นผู้

ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                          ๑๐.๔   สตานกังานสงวนสทิธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรอืขอ้กตาหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้ง

เป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสตานกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี)

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้มีความขดัหรอืแยง้กนัผู้

ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิตามคตาวินิจฉยัของสตานกังาน คตาวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นท่ีสดุ และผูย่ื้นขอ้เสนอไมมี่สทิธิเรยีก

รอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๐.๖   สตานกังาน อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้ง

คา่เสียหายใดๆ จากสตานกังานไมไ่ด้

                                   (๑)    สตานกังานไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรอืไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ี

จะทตาการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทตาท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรอืท่ีไดร้บัการคดัเลือกมีผล

ประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรอืสมยอมกนักบั

ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทตาการทจุรติอ่ืนใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทตาการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สตานกังาน หรอืกระทบตอ่

ประโยชนส์าธารณะ

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทตานองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีกตาหนดในกฎกระทรวงซึง่ออกตาม

ความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                 ๑๑.    กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง

                          การปรบัราคาคา่งานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนตามาใชใ้นกรณีท่ี คา่งาน

ก่อสรา้งลดลงหรอืเพ่ิมขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีค ตานวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติคณะรฐัมนตรี

เม่ือวนัท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง การพิจารณาชว่ยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตามหนงัสือสตานกัเลขาธิการ

คณะรฐัมนตร ีท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีกตาหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามท่ีกตาหนดไวใ้น

สญัญา หรอืภายในระยะเวลาท่ีสตานกังานไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการท่ีไดร้ะบใุนขอ้ ๑.๕

                 ๑๒.    กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ตาหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

                 ๑๓.    กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของผู้ประกอบกำร

                          สตานกังาน สามารถนตาผลการปฏิบตัิงานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกให้

เป็นผูร้บัจา้งเพ่ือนตามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการ

                          ทัง้นี ้หากผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑท่ี์กตาหนดจะถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรอืทตา

สญัญากบัสตานกังาน ไวช้ั่วคราว
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