
 
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ B-04/๒๕๕9 
การจางกอสรางอาคารปฏบิัติการและฝกอบรมแพทยแผนไทย จํานวน 1 หลัง ศูนยแพทยแผนไทยพนา 

โรงพยาบาลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
ตามประกาศจงัหวดัอํานาจเจริญ ลงวันที ่  18 กุมภาพันธ 2559 

------------------------------------ 
จังหวัดอํานาจเจริญ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) อาคารปฏิบัติการและฝกอบรมแพทยแผนไทย จํานวน 1 หลัง ศูนยแพทย
แผนไทยพนา โรงพยาบาลพนา อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ โครงการประชาชนพึ่งตนเองดานการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือกโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น งบพัฒนาจังหวัดอํานาจเจริญ งบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา 
                       ๑.๑  แบบรูปรายการละเอยีด  
               แบบแปลนออกแบบโดยหางหุนสวนจํากัด วาริภัทรกอสราง  

 ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบการจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
            ๑.๓  แบบสญัญาจาง 
            ๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน 
                  (๑)  หลักประกันการเสนอราคา 

                             (2)  หลักประกันสัญญา 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.6 บทนิยาม 
                             (๑)  ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                             (๒)  การขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                       ๑.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                             (๑)  บญัชีเอกสารสวนที ่๑ 
                             (๒)  บญัชีเอกสารสวนที ่๒ 

1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)  (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อให
ประชาชนตรวจดูได) 
 

                 ๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง 
                       ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวยีน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนติิบุคคลหรือบคุคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.6 
                       ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต 
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีําสัง่ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
                       ๒.๕  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา และ 
หามทําสญัญาตามที ่กวพ. กาํหนด 
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                       ๒.6  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบคุคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง 
ในวงเงินไมนอยกวา 5,892,000 บาท (หาลานแปดแสนเกาหมื่นสองพันบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสญัญา
โดยตรงกบัสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญตัิใหมฐีานะเปนราชการบรหิารสวนทองถิ่น รัฐวสิาหกิจ หรอืหนวยงานเอกชนที่จงัหวดัเชื่อถือ   
                       ๒.7  บุคคลหรือนิติบคุคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับ รายจาย  
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
                       ๒.8  บุคคลหรือนิติบคุคลทีจ่ะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานภาครฐัซึง่ไดดาํเนินการจัดซื้อจดัจาง  
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เวบ็ไซตศูนยขอมูลจดัซื้อจัดจางภาครฐั 
                       ๒.9  คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน             
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

                 ๓.  หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยืน่มาพรอมกับซองใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจาง
ภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส  โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

๓.๑  สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
         (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุคล 
               (ก)  หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                     (ข)  บริษัทจํากดัหรือบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม 
รับรองสําเนาถูกตอง 
                               (2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร 
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน  พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง 
                               (3)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สาํเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดา ที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
                               (4)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                     (4.1) สาํเนาใบทะเบยีนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิ่ม  
                                     (4.2) สาํเนาเอกสารการจายเงินประกันสังคมของวิศวกรประจําบรษิัทกับบรษิัทผูเสนอ
ราคายอนหลงัไมนอยกวา 2 เดือน 
                                     (4.3) สาํเนาเอกกสารใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรประจําบริษัท  
                    (5)  บัญชเีอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.7 (๑) 
                       ๓.๒  สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                               (๑)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให          
บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจาง
ภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส แทน 

                    (2)  หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5           
                              (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถกูตอง  
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                    (4)  บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสด ุอุปกรณ

คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                               (5)  บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจาง
ภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.7 (๒) 
 

      ๔.  การเสนอราคา 
                  ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที ่
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้  โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                      ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                            ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคดิราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา
ภาษีมลูคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว 
                            ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน  นับแตวันเสนอราคาโดยภายใน 
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                      ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดาํเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 270 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจาง   
                      ๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                      ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นแคตตาล็อกและรายละเอียดครภุัณฑ ที่จะตองใชในการกอสรางตามรูปแบบ
รายการ ภายใน 5 วันทําการ นับถดัจากวันเสนอราคา 
                      ๔.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส   
ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

                      เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาหรือไม 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ ที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม 
ขอ ๑.6 (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตดัรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดงักลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ให

ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
           ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดงักลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลดักระทรวงใหถอืเปนที่สุด  
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  ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคดัคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาที่ไดดาํเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ใหปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดงักลาวได 
                      ๔.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบตัิ ดังนี ้

(1) ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย 

ทั้งปวงไวดวยแลว 
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 

                 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 
                       ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี จํานวน 589,800 บาท (หาแสนแปดหมื่นเกาพัน
แปดรอยบาทถวน) 
  5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 
1.4 (1) 
  5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของธนาคาร 
  5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ
ราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 
ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

  หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ 

                 6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณา 
                       6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จงัหวดัจะพิจารณาตดัสิน
โดยใชหลักเกณฑ ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจากราคารวม 
                       6.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบตัิไมถกูตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผดิพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผดิ
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคญั ทัง้นี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอจังหวดัเทานั้น 
                     6.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้
                             (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ 
จัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ 
จัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ของจงัหวดั 
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                             (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมอืชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่งอยางใดหรือทัง้หมดใน 
การเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                             (๓) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ที่เปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                       6.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ   
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชีแ้จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมสีิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                       6.๕ จังหวัดทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส   โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได  สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี ้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตดัสินของจงัหวดัเปนเดด็ขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งจงัหวดั 
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                             ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสญัญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หรือจังหวดัจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หาก
คําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได  จังหวัดมีสิทธทิี่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  
                       6.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 จงัหวดัมีอํานาจที่จะตดั
รายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดงักลาวออก และจังหวดัจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิง้งาน 
                         ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ดังกลาวได 
 

                 7.  การทําสัญญาจาง 
                       ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ ๑.๓ กับ
จังหวดั ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕  
ของราคาคาจางทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถอืไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ 
                       7.๑ เงินสด 
                       7.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจงัหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน 
ทําการของทางราชการ 
                       7.๓  หนังสือค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (2) 
                       7.๔  หนังสือค้าํประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (2) 
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                      7.๕  พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                             หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

                 8.  คาจางและการจายเงิน 
                       จังหวัดจะจายเงินคาจาง อาคารปฏิบัติการและฝกอบรมแพทยแผนไทย พื้นที่ใชสอยประมาณ 
720 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ระยะเวลากอสราง 270 วัน โดยแบงออกเปน 5 งวด (หางวด) ดังนี ้  

      งวดที่ 1  เปนจํานวนเงินรอยละ 2๑ ของวงเงินตามสญัญาจาง  
เมื่อผูรบัจางไดดําเนินการปกผัง  เข็มเจาะ เทฐานราก    คานคอดิน    เสาโครงสราง  แลวเสร็จ 

ถูกตองตามแบบแปลน    และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรบังานไวถูกตองแลว     
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน   ๖๐  วัน) 

      งวดที่ 2  เปนจํานวนเงินรอยละ 2๔ ของวงเงินตามสญัญาจาง  
เมื่อผูรบัจางไดดําเนินการติดต้ังโครงหลังคาพรอมมงุหลังคา    ติดตั้งเชิงชายหนาจั่ว ผนังปดจั่ว  

แลวเสร็จ     ถูกตองตามแบบแปลน    และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรบังานไวถูกตองแลว     
(ระยะดําเนินการภายใน   ๖0  วัน) 
       งวดที่ 3  เปนจํานวนเงินรอยละ 2๐ ของวงเงินตามสญัญาจาง  

เมื่อผูรบัจางไดดําเนินการกออิฐพรอมฉาบปูน  เทพื้น   ระบบทอปรับอากาศ ระบบไฟฟา  
ระบบดับเพลงิ ติดตั้งฝาเพดาน   ระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ  ถูกตองตามแบบแปลน    และคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดตรวจรบังานไวถูกตองแลว     
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน  ๔๕  วัน) 
       งวดที่ 4  เปนจํานวนเงินรอยละ 1๓ ของวงเงินตามสญัญาจาง  

เมื่อผูรบัจางไดดําเนินการติดต้ังหนาตาง    ทาสีรองพื้นผนัง-ฝาเพดาน     ปูกระเบื้องพื้น  
แลวเสร็จเรียบรอย     ถูกตองตามแบบแปลน    และคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรบังานไวถูกตองแลว    
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน   45  วัน)   

      งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินรอยละ 2๒ ของวงเงินตามสัญญาจาง  
เมื่อผูรบัจางไดดําเนินการ   ติดตั้งสุขภัณฑ   ติดตั้งประตู   ทาสีจริงผนัง-ฝาเพดาน   

ติดต้ังอุปกรณไฟฟา เครื่องปรับอากาศ อุปกรณดบัเพลิง ระบบไฟฉุกเฉิน  และงานอื่นๆ    แลวเสรจ็เรียบรอย   
ถูกตองตามแบบแปลน ครบถวนตามสญัญาพรอมทําความสะอาดบรเิวณสถานที่ใหเรียบรอยพรอมใชงาน   และ
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรบังานไวถูกตองแลว     
(ระยะเวลาดําเนินการภายใน   ๖๐   วัน) 

         9.  อัตราคาปรบั 
                         คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑7 จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑0 ของคาจางตามสัญญาตอวัน  

        10.  การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 
                         ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารดุบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่จงัหวดัไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดงัเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารดุบกพรอง 
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               ๑2.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                           ๑2.๑ เงินคาจางสาํหรับงานจางครัง้นี้ ไดมาจากเงิน งบพัฒนาจงัหวดัอํานาจเจริญ งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ  “รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2559  มีผลบงัคับ และสํานักงบประมาณไดอนุมัติจัดสรรงบประมาณใหแลว”  แลวเทานั้น 
     ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงนิท้ังสิ้น  11,784,000 บาท  
(สิบเอ็ดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถวน) 
                        ๑2.๒ เมื่อจังหวดัไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ไดประกวด
ราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี ้ 
                                   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันทีผู่รับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒) จัดการใหสิง่ของดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น    โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑2.๓ ผูเสนอราคาซึง่จงัหวดัไดคดัเลือกแลว ไมไปทําสญัญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดงัระบุไว ในขอ 7  จังหวดัจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํประกันการยื่น
ขอเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิง้งานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

    ๑2.๔ จังหวดัสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสญัญาใหเปนไปตาม 
ความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสดุ (ถามี) 
 

                  ๑3.  การปรบัราคาคางานกอสราง 
      การปรับราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรับราคาดงัระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี ้
      ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี        
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  
      สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5  
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                  ๑4.  มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อจังหวดัไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว 
ผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏบิัตงิานกอสรางดงักลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของ
เอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผูมีวฒุิบัตรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ใน
แตละสาขาชางดังตอไปน้ี 
                         ๑4.๑  ชางโยธา 
                         ๑4.๒  ชางกอสราง 
                  ๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                         ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏบิัตติามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด 
 
 

 

 

 

 

 

 


