ประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์พร้อมเครื่องปรับอากาศและ
อาคารเก็บพัสดุขนาด 1,000 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่ อ สร้ า งอาคารศาลาเอนกประสงค์ พ ร้ อ มเครื่ อ งปรั บ อากาศ และอาคารเก็ บ พั ส ดุ ข นาด 1,000 ตั น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 888
ม. 1 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาจ้ า งก่ อ สร้ า งครั้ ง นี้ เ ป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
4,220,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ราคากลางดังกล่าวไม่ถือว่า
ผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณ
ราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลัง
ไม่ได้
ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ทถี่ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
กับผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตามข้อ 1.8
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาคาร คสล. ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,688,000.-บาท
(หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (สัญญาเดียว) หรือกําลังดําเนินงานในปัจจุบันที่มีมลู ค่าไม่น้อยกว่า
1,688,000.- บาท (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็นราชการ
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 002/2556
การจ้างก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์พร้อมเครื่องปรับอากาศ และอาคารเก็บพัสดุขนาด 1,000 ตัน
ตามประกาศสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556
สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง (สกย.) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศาลาเอนกประสงค์พร้อมเครื่องปรับอากาศและอาคารเก็บพัสดุ
ขนาด 1,000 ตัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัด
พิษณุโลก เลขที่ 888 ม.1 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายละเอียด จํานวน 1 ชุด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด
1.3 แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน จํานวน 1 ชุด
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 ชุด
1.5 แบบสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันผลงาน
1.7 สูตรการปรับราคา
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อบังคับ
ของสํานักงาน
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรืออาคาร คสล. ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,688,000.-บาท
(หนึ่ ง ล้ า นหกแสนแปดหมื่ น แปดพั น บาทถ้ ว น) (สั ญ ญาเดี ย ว) หรื อ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น งานในปั จ จุ บั น ที่ มี มู ล ค่ า
ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,688,000.- บาท (สัญ ญาเดีย ว) และเป็ น ผลงานที่เ ป็ น คู่ สัญ ญา โดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สามารถตรวจสอบได้ โดยมีสําเนาหนังสือ
รับรองผลงานหรือสําเนาสัญญาจ้างของหน่วยงานนั้นๆ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบุคคลให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วม
ค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วม
ค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รว่ มค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ระบุเอกสารอื่นตามที่สาํ นักงานเห็นสมควรกําหนด เช่น สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9 (1)
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(2) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.2
(3) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 1.3
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง หรือสําเนาสัญญาจ้างของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน
(6) สําเนาใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกรรม พ.ศ.2505 ประเภทไม่ต่ํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา วุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป ของวิศวกรผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างที่ลงนามในใบเสนอราคา
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9 (2)
3.3 หลักประกันซอง ตามข้อ 5.
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกรายการปริมาณวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฯ ให้ครบถ้วน
ตามแบบข้อ 1.3 ซึ่งจะต้องแสดงรายการและจํานวนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างฯ อัตราภาษีประเภทต่าง ๆ
รวมทั้งอัตรากําไรไว้ด้วย โดยยังไม่ต้องกรอกตัวเลขในช่องราคา
4.3 ราคาที่เสนอในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นราคาที่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนด
ยืนราคา ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบงานจ้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 150 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานให้เริ่มทํางาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถถี่ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารศาลาเอนกประสงค์พร้อม
เครื่องปรับอากาศและอาคารเก็บพัสดุขนาด 1,000 ตัน ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ ”โดยระบุที่หน้าซอง
ว่า“เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 02/2556
ส่วนที่1 และ 2 ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ตัง้ แต่เวลา 10.00 น. ถึง
เวลา 11.00 น. ณ สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 888 ม.1 ต.วังนกแอ่น
อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 18 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ ตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากั บผู้ ใ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคางานจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรื อ เป็ นผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ ไม่ ผ่า นคุณ สมบั ติท างด้า นเทคนิ ค อาจอุ ท ธรณ์ คํา สั่ง ดังกล่า วต่ อ
สํ านักงาน ภายใน 3 วัน นับ แต่วันที่ได้รั บ แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวิ นิจฉัยอุทธรณ์ข อง
สํานักงานให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่
อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้น
ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว่างการประกวด
ราคา เพื่อให้การประกวดราคาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องลงนามและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดง
เงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
4,220,000 บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
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(5) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสูร่ ะบบ
(6) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 8,000 บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 8,000.-บาท จาก
ราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้ บ ริ ก ารเสนอราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา
10.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบ
ต่อไป
(10) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทําการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน
211,000.-.บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (1)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ สํานักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน ภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มสี ิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2. หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3. หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4. แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น
เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีทพี่ ิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สํานักงานเท่านั้น
6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มกี ารผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
สํานักงาน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือสํานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํ สัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสํานักงานเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูม้ ีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือสํานักงานจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8(1) สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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7.การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา ดังระบุในข้อ 1.4 กับสํานักงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.7 เงินสด
6.8 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สาํ นักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.9 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ 1.6 (2)
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ตามเอกสารแนบ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทํา
สัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี.....-........เดือน นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มสี ิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ...-....ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารภายในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6 (3) หรือหนังสือค้าํ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (3) ให้แก่สาํ นักงานก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั้น
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12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด สํานักงานจะหักเงินจํานวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า 6 เดือน (สําหรับสัญญาที่
เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างที่มิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) หรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิช ย์ และประกอบธุ ร กิ จ ค้ํา ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ได้ แ จ้ งชื่ อ เวี ย นให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (4) มาวางไว้ต่อ
สํานักงานเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
สํานักงานจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 4,220,000.-.บาท (สี่ล้านสองแสนสองหมืน่ บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
13.2 เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้มีสทิ ธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มสี ิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
สํานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากจากประกวดราคามิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้นสํานักงานจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
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สูตรการปรับราคา
งานก่อสร้างตามประกาศประกวดราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณ ตามที่ทางราชการ
กําหนด
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บทนิยาม
“ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เสนอราคาในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เสนอราคาในการประกวดราคาด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือ
ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใช้
อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคา
ขายให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากั ด อีกรายหนึ่ งหรือหลายรายที่เสนอราคาขายให้แ ก่สํานักงานในการประกวดราคาซื้ อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น โดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สํานักงานในการประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3)
แล้วแต่กรณี
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“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอย่างใดๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการยื่นข้อเสนอต่อสํานักงาน ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการ
ให้ ขอให้ ห รื อ รั บ ว่ า จะให้ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใด หรื อ ใช้ กํ า ลั ง
ประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต
ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์
แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับสํานักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสํานักงาน โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
******************
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
1. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน…………….แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน ……..แผ่น
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน ………….แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน….…..แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จํานวน …………แผ่น
2. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น จํานวน ……………แผ่น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จํานวน ……………แผ่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จํานวน ……………แผ่น
3. ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
จํานวน ……………แผ่น
(ค) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน…………….แผ่น
- บุคคลที่มใิ ช่สัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
จํานวน…………….แผ่น
(ง) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ……………แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………….แผ่น
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล จํานวน ……………แผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จํานวน……………แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผูม้ ีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) จํานวน………….แผ่น
บัญชีผู้ถือหุน้ รายใหญ่ จํานวน…………..แผ่น
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4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานทีข่ ้าพเจ้ายื่นพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

…………………………………….. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(..………………………………..……)
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บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอืน่ ทําการแทน จํานวน. ………….แผ่น
2. ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน. ………….แผ่น
3. หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ชุด
4. สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง จํานวน …………แผ่น
5. แบบบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและแรงงาน จํานวน …………แผ่น
6. แบบแสดงการลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP จํานวน............แผ่น
7. อื่น ๆ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานทีข่ ้าพเจ้ายื่นพร้อมใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ

…………………………………….. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(..………………………………..……)

