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ประกาศจงัหวดัหนองบวัลำภู
เร่ือง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งโครงการพฒันาศกัยภาพศถานทีท่อ่งเทีย่วตามเสน้ทางโรแมนดกิ รูท (Romantic 

Route) และนาค ี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พฒันา Land Mark บงึหนองบวั ตำบลลำภ ูอำ๓ อเมอืง 
หนองบวัลำภ ูจงัหวดัหนองบวัลำภ ู งานกอ่สรา้งละพานทางเดนิชมพรรณไมน้ํา้ ความกวา้ง ๓.๖๐ เมตร พร้อม 

ลานกิจกรรม รวมพืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม. ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding)

จังหวัดหนองบัวลำภู มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพสถานท่ีท่องเท่ียว 
ตามเส้นทางโรแมนดิก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรม พฒันา Land Mark บึงหนองบัว 
ตำบลลำภู อำ๓อเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู งานก่อสร้างสะพานทางเดินซมพรรณไม้น้ํา ความกว้าง ๓.๖๐ 
เมตร พร้อมลานกิจกรรม รวมพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลาง 
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปึนเงินท้ังสัน ๖,๘๗£,๓๙๕.๔๒ บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืนห้าพันสามร้อย- 
เก้าสิบห้าบาท?เสิบสองสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสม‘บติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เปีนบุคคลส้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวซ้ัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มคีณุสม'บตและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดั^กล่าว
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยซนร้ว่มกนักบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอราคารายอืน่ท ีเ่ขา้ยืน่ขอ้เ่สนอใหแ้ก'จงัหวดั 

หนองบัวลำภู ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อยา่งเปน็ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสค์ร้ังนี้

๙. ไมเ่ปน็ผูไ้ดรั้บเอกสทิธหรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ 
ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกันกบังานทีป่ระกวดราคาจ้างกอ่สร้างในวงเงินไม ่
นอ้ยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหนว่ยงานของ 
รัฐ หรอืหนว่ยงานเอกซนทีจ่งัหวดัหนองบวัลำภเูขือ่ถอื และผลงานดงักลา่วมอีายไุมเ่กนิ ๕ ปี นบัถงึวนัยืน่เอกสาร 
ประกวดราคาพร้อมแนบสัญญาจ้าง

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า', ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(๑) กรณทีีก่จิการร่วมค้าได้จดทะเบยีนเปน็นติบุิคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะตอ้งมคุีณสมบตัคิรบถว้น 

ตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กจิการรว่มคา้" ส่วน



4 คุณสมบัติค้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไค้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุก 
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไค้มี 
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอไค้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurem ent ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวนํโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจบถึงก่อนวันเสนอราคา

ผ ู้สนใจสามารถด ูรายละเอ ียดไค ้ท ี่เว ็บไซต ์ vwvw.dpt.go.th, vvww.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๓๑๖๖๖๙๖ ในวันและเวลาราชการ 

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง จังหวัด 
หนองบัวลำภู ผ่านทางอีเมล์ nongbualumphu@dptmail.go.th หรือข่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายใน 
วันท่ี มิถุนายน ๒๔๖๓ โดยจังหวัดหนองบัวลำภูจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.dpt.go.th,
vvvwv.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี 0ต่มิถุนายน ๒๔๖๓

การจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไค้ต่อเม่ือไค้รับความเห็นขอบการ 
เปล่ียนแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วเท่าน้ัน และจังหวัดอาจ 
ประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีไม่ไค้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดจ้าง หรือไค้รับจัดสรรงบประมาณ แต่ 
ไม่เพ ียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต ่อไป โดยที่ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอจะเรียกร้องค่าเส ียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ไค้

หมายเหต ุ ๑.ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ไค้ต้ังแต่วันท่ีฃอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

๒.เง ินจ ้างสำหรับจ ้างครั้งน ี้ไค ้มาจากเง ินงบประมาณตามแผนปฏิบ ัต ิราชการกล ุ่มจ ังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จังหวัดจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็น 
หนังสือไค้ ต่อเมื่อไค้รับความเห็นขอบการเปลี่ยนแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วเท่านั้น และกรณีจังหวัดไม่ไค้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดจ้างในครั้งนี้ หรือไค้รับ 
จัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดจ้างไค้ ต่อไป โดยที่ผู้ยื่น 
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไม่ไค้

ประกาศ ณ วันท่ี % มิถุนายน ๒๔๖๓

(นายสมเจตนํ จงคุภวิศาลกิจ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ปฏิบ้ตราซการแทน 

หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑

http://www.gprocurement.go.th
mailto:nongbualumphu@dptmail.go.th
http://www.dpt.go.th
http://www.gprocurement.go.th


เอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งดว้ยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding)
เลขที ่ นภ ๐๐๒๒- ไร / ๒๕๖๓

การจา้งกอ่สรา้งโครงการพฒันาศกัยภาพสถานทีท่อ่งเทีย่วตามเสน้ทางโรแมนดกิ รูท (R om antic R oute) และ 
นาค ี รูท (N akhee R oute) กจิกรรม พฒันา Land M ark บงึหนองบวั ตำบลลำฎ อำเภอเมอืงหนองบวัลำค ู
จงัหวดัหนองบวัลำค ู งานกอ่สรา้งสะพานทางเดนิชมพรรณไมน้ํา้ ความกวา้ง ๓.๖๐ เมตร พรอ้มลานกจิกรรม 
รวมพืน้ทีไ่ม่นอ้ยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม.

ตามประกาศ จงัหวดัหนองบวัลำภ ู
ลงวันท่ี %. มถินุายน ๒๕๖๓

จังหวัดหนองบัวลำคู ซ่ีงต่อไปน้ีเรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการ 
พฒันาศกัยภาพสถานทีท่อ่งเทีย่วตามเสน้ทางโรแมนดกิ รูท (Romantic Route) และนาค ี รูท (Nakhee Route) 
กิจกรรม พฒันา Land Mark บึงหนองบัว ตำบลลำภ ู อำเภอเมอืงหนองบวัลำภ ู จงัหวดัหนองบวัลำค ู งานกอ่สร้าง 
สะพานทางเดนิขมพรรณไมน้ํา้ ความกวา้ง ๓.๖๐ เมตร พรอ้มลานกจิกรรม รวมพืน้ทีไ่มน่อ้ยกว่า ๑,๐๘๐ ตร.ม. 
ณ บงึหนองบวั ตำบลลำภ ู อำเภอเมอืงหนองบวัลำภ ู จงัหวดัหนองบวัลำภ ู ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
(e-bidding) โดยมืข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปน้ี

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอยีด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้โนระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 

๑ .๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมืผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.๘ หนังรับรองวิศกรของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
................................ ฯลฯ.................................

๒. คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ



๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงับการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐ 
ไวช้ ัว่คราว เน ือ่งจากเปน็ผ ูท้ ีไ่มผ่า่นเกณ ฑ ก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผ ูป้ระกอบการตามระเบยีบ 
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถูกระบข่ืุอไว้ไนบญัชรีายซือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนข่ือใหเ้ปน็ผู้ทิง้งาน 
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่น 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก1 จังหวัด 

ณ.วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๒.๙ ไม'เป็นผู้ได้รับเอกสิทฮ้ีหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระกวดราคาจ้างกอ่สร้าง
ในวงเงินไมน่อ้ยกว่า ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลา้นหา้แสนบาทถว้น) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็ค'ูสญัญาโดยตรงกนั 
หนว่ยงานของรัฐ หรอืหนว่ยงานเอกซนทีจ่งัหวดัเชือ่ถอื และผลงานดงักลา่วมอีายไุมเ่กนิ ๕ ปี นบัถงึวนัยืน่เอกสาร 
ประกวดราคาพร้อมแนบสัญญาจ้าง

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม ''กจิการรว่มคา้" 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนา่ผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใขแ้สดงเปน็ 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเ่ข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติิบุคคลแต่ละนติิบุคคลท่ี 
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณท่ีีกิจการ 
รว่มคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิขอบ 
หลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัราย 
เดียวเปน็ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้

ทัง้นี ้"กจิการร่วมคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม'่' หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณซีย์

๒.๑๑ ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(Electronic G overnm ent Procurem ent ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓. หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอ
ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจา้ง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจำกัด ใหย่ื้นสำเนาหนงัสอืรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายข่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง



(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัซรีายขือ่กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญซีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณผู้ีย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีCiใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสำเนา 
บัตรประจำตัวประขาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประซาซน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถือสัญซาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้ร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบยีนพาณซิย์ 
(๔.๒) สำเนาทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่

(๔) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดทีไ่ตย่ื้นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทัง้นี ้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดย 
ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี้
(๑) ในกรณท่ีีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึง่ตดิอากรแสตมปต๋ามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สำเนาหนงัสอืรบัรองผลงานกอ่สรา้งพรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง และผลงาน 

ดังกล่าวมีอายุไม่เกิน ๕ ปี นบัถึงวันย่ืนเอกสารประกวดราคาพร้อมแนบสัญญาจ้าง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดทีไ่ตย่ื้นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจา้ง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสร้างบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) ให้ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable D ocum ent Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ีโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา 
จ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง'ปริมาณงานและราคา 
และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและราคาเดียว โดย 
เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ี 
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวม 
ท้ังสินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใข้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน 
กำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้



๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก จังหวัด ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอยีด ฯลฯ ให้ถ่ี 
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด 
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี 9 ^  มิถุนายน ๒๔๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถื้อตามเวลาของ 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอ
ราคาใด  ๆโดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format)โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และซัดเจน 
ของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก1จังหวัด ผ่าน 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ 
หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ 
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ 
กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และจังหวัด จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ จังหวัด จะ 
พจิารณาเหน็ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ มิใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ 
พิจารณาของจังหวัด

๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาทีเ่สนอจะต้องเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูค่าเพิม่ และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 
(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชองกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๕. หลกัประกนัการเสนอราคา
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้จัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๓๔0 ,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน 
ห้าหม่ืนบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ที,ธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟท์
น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๔ หนังสือค้ําประกันชองบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีไดัรับอบุญาตให้

http://www.gprocurement.go.th


ประกอบกิจการเงินทนุเพือ่การพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอน่าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร 
ดังกล่าวมาให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี ข มิลุนายน ๒๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ ''กจิการร่วมคา้'' ประสงค์จะใข้หนังสือค้ําประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ๆ ดังน้ี

(๑) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซ่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุซือ่ผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา 
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

ท้ังน้ี "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กจิการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้จังหวัดจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ 
วัน นบัถดัจากวันท่ีจังหวัดได้พจิารณาเหน็ชอบรายงานผลดัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืน 
ข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือ 
ข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีได  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
๖. หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณา

๖.๑ การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้จงัหวดัจะพจิารณา 
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพจิารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ จงัหวดั จะพจิารณา

จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสม'บต๊ไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ไม่ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล การ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไป 
จากเง่ือนไฃท่ีจังหวัดกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกตา่งนัน้ ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยืเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ จงัหวดัสงวนสทิธไมพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั ในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไมป่รากฏซือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัขรีายซือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายซือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก,ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน



๖ .๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ 
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืจงัหวดั มสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้จังหวัดมี 
สิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม'เหมาะสมหรือไม'ถูกต้อง

๖.๖ จงัหวดัทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ 
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้ สดุแตจ่ะพจิารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยขน์ฃองทางราขการ 
เป็นสำคัญ และใหถ้อืวา่การตดัสนิของจังหวดัเปน็เดด็ขาดผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกร้องคา่ใชจ้า่ย หรือคา่เลยืหายใดๆ มิได้ 
รวมท้ัง จังหวัดจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสแ์ละลงโทษผู้ย่ืนขอ้เสนอเปน็ผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเปน็ผู ้
ย่ืนข้อเสนอท่ีIด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเข่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เซ่น การเสนอ 
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผ่ ูย้ ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจ 
ดำเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
หรือจังหวัด จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ขีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตาม 
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใ์หเ้สร็จสมมรูณ ์หากคำข้ีแจงไมเ่ปน็ทีรั่บพงิได้ จังหวัด มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ 
หรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเลืยหายใดๆ จาก 
จังหวัด

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา จังหวัด อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หาก
ปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีข่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการดดัเลอืกมผีลประโยชน ์
ร่วมกัน หรอืมสีว่นไดเ้ลยืกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ 
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสญัญาจา้งกอ่สรา้ง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบัจังหวัด ภายใน ๑๐ วัน นบัลดัจากวันทีไ่ดรั้บแจ้ง และจะตอ้งวางหลกัประกนั 
สญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ให้จังหวัดยืดถือไว้ในขณะทำ 
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เข็คหรือดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย 

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด
๗.๔ หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอบญุาตให้

ประกอบกจิการเงินทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม 
รายขือ่บริษทัเงินทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕: วันนบัลัดจากวันทีผู่ข้นะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พนัจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ

จงัหวัดจะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจบภาษอ่ืีน  ๆ และค่าใข้จ่ายทัง้ปวงแลว้ โดย 
ถือราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงินเปน็ จำนวน ๘ งวด ดังน้ี



งวดท่ี ๑ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บ้จ้างไดป้ฏบิตังิาน - งานเจาะ 
สำรวจช้ันดิน ทัง้หมดแลว้เสร็จ- งานตอกเสาเขม็ คอร. จำนวน ๑๐๖ ต้น ทัง้หมดแลว้เสร็จ- งานตดัหวัเสาเขม็ คอร. 
จำนวน ๑๐๖ ต้น ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕: วัน

งวดท่ี ๒ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน - งานตอก 
เสาเข็ม คอร. จำนวน ๑๐๖ ต้น ท้ังหมดแล้วเสร็จ- งานตัดหวัเสาเข็ม คอร. จำนวน ๑๐๖ ต้น ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้ว 
เสร็จภายใน ๗๐ วัน

งวดท่ี ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงาน - งานผูกเหล็ก 
เสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเทคอนกรีตคาน, พ้ืนสะพานทางเดิน และ ลานกิจกรรมปริมาณพ้ืนท่ี ๒๗๐ ตารางเมตร 
ท้ังหมดแล้วเสร็จ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

งวดท่ี ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ตงาน - งานผูกเหล็ก 
เสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเทคอนกรีตคาน, พืน้สะพานทางเดิน และ ลานกิจกรรมปริมาณพ้ืนท่ี ๒๗๐ ตารางเมตร 
ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดท่ี ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบติงาน - งานผูกเหล็ก 
เสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเทคอนกรีตคาน, พืน้สะพานทางเดิน และ ลานกิจกรรมปริมาณพ้ืนท่ี ๒๗๐ ตารางเมตร 
ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน

งวดท่ี ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน - งานผูกเหล็ก 
เสริมคอนกรีต งานไม้แบบ งานเทคอนกรีตคาน, พ้ืนสะพานทางเดิน และ ลานกิจกรรมปริมาณพ้ืนท่ี ๒๗๐ ตารางฒตร 
ท้ังหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน

งวดท่ี ๗ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๒ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน - งานพืน้ 
ทรายลา้งแบง่เสน้สแตนเลส เลน่ลายประดบั แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕๐- งานราวกันตกสแตนเลสพร้อมผนงัสแตนเลสดัด 
ประดับลวดลาย แล้วเสร็จ ร้อยละ ๕:๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๕: วัน

งวดสุดท้าย เปน็จำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของคา่จา้ง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ตงานท้ังหมด ให้ 
แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื รวมทัง้ทำสถานทีก่อ่สรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
หมายเหต ุ ผู้รับจ้างสามารถสง่งวดงานใดกอ่นหลงัได ้หรอืจะสง่พรอ้มกนัครัง้ละหลายงวดกไ็ด ้ เมือ่ผูร้บัจา้งทำการ 
กอ่สรา้งงานน ัน้แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยครบถว้นตามรายละเอยีดท ีร่ะบไุวใ้นแตล่ะงวดงานยกเวน้งวดสดุทา้ย

๙. อตัราคา่ปรบั
คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็ 

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี
๙.๑ กรณท่ีีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

จังหวัด จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า?เนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑0.0 0  ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน
๙.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งกอ่สร้าง นอกเหนอืจากขอ้ ๙.๑ จะกำหนดคา่ปรบั

เปน็รายวันเปน็จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ0 .๑0  ของราคางานจ้าง 
๑0. การรบัประกนัความขำรดุบกพร่อง

ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ไดท้ำสญัญาจา้ง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ข้อตกลงจ้างเปน็หนงัสือแล้วแต่กรณ ีจะตอ้งรบัประกนัความชำรุดบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลา ไม่ 
นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนัทีจ่งัหวดัไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อสงวนสทิธิในการย่ีนฃอ้เสนอและอ่ืน ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจา้งสำหรับงานจ้างคร้ังนีไ้ดม้าจากเงินงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓

การลงนามในสญัญาจะกระทำไดต้อ่เมือ่ จงัหวดัไดร้บัอนมุตัเิงนิคา่กอ่สรา้งจากเงนิ 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓



๑๑.๒ เมือ่จงัหวดัไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ลา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสงิของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ 
และของน ัน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางท ีม่ เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามที ่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ข้อเสนอซึง่เปน็ผู้รับจ้างจะต้องปฏบิต้ติามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณซิยนาวี ดังน้ี

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสงิของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือฃือ้ฃองจากต่างประเทศ เว้นแต่เปน็ของทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการใหส้งิของดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีม่สีทิธเิซน่เดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ให้บรรทุกสิงของน้ัน โดยเรืออืน่ทีมิ่ใซเ่รือ 
ไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเซน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบ้ตตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจ้างจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณีซยนาวี

๑๑.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่จงัหวดัไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัลอื 
ภายในเวลาทีก่ำหนดดังระบไุว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรอืเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัลอืคํา้ 
ประกัน การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหข้ดใขค้วามเลยืหายอืน่ (ลา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผู ้
ท้ิงงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธ้ีท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง 
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ล้ามี)

๑๑.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏนิตัติามคำวนิจิฉยัของจงัหวดั คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสทิธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ จังหวัด อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณตีอ่ไปนีไ้ด้ โดยทีผู้่ย่ืนขอ้เสนอจะเรียกร้อง 
ค่าเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได้

(๑) จงัหวดัไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิทีจ่ะใขใ้นการจดัจา้งหรอืไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พยีง 
พอท่ีจะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำทีเ่ขา้ลักษณะผูย่ื้นข้อเสนอทีข่นะการจัดจ้างหรือทีไ่ด้รับการคัดเลอืกม ี
ผลประโยฃน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมหรือสมยอมกนั 
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกจ่งัหวดั หรือกระทบ
ต่อประโยขน์สาธารณะ

(๔) กรณอ่ืีนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

๑๒. การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้ง
การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.(ะ จะนำมาใข้ในกรณท่ีี ค่า 

งาบก่อสร้างลดลงหรือเพิม่ข้ึนโดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวับท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาชว่ยเหลือผูป้ระกอบอาชพีงานกอ่สร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สตูรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไวิใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีจังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕

I



๑๓. มาตรฐาน!เมอืขา่ง
๘! 9 J บ  M ’บ  <น  ๘! a/rf! 8/ « ) « ) « /  ๘! พ  %/ ^  %> */ I _  y  Iเมอจังหวัดใดคัดเลอกผู้ยนฃ้อเสนอรายเดเห้เปนผู้รับจ้างและใดตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน 

แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีวิศวกรซ่ึงได้รับใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการ 
ทดสอบมาตรฐาน!!มือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน!เมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบ 
ป็มีอแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นๆ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ บวช. 
ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อย 
ละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปบ้ี 

๑๓.๑ ช่างโยธา 
๑๓.๒ ช่างก่อสร้าง

๑๔. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการดัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไวิโดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ

จังหวัด สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีไต้รับการดัดเลือกให้ 
เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งบี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการดัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับจังหวัด ไว้ช่ัวคราว

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งบี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อไต้รับความ 
เห็นขอบการเปล่ียนแปลงโครงการจากคณะกรรมการการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วเท่าน้ัน 
และจังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้าง หรือได้รับ 
จัดสรรงบประมาณ แต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดจ้างครั้งบี้ต่อไป โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก 
จังหวัดไมใต้
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