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ะกวดราคา 
ารละเอียด   
เสนอการประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ริมาณงานและราคา 
เงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนิกส 
าง 
คํ้าประกัน 
กนัซอง   
ะกันสัญญา 
กณฑประเภทงานกอสรางสูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 

คาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
วางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
กสาร 
กสารสวนที ่1 
กสารสวนที ่2 
ยการกอสราง (แบบ กช.1), แบบใบแผนงานกอสราง (แบบ กช.2), แบบใบรับรอง
บบ กช.3) 
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอเิลก็ทรอนกิส 
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว  

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   และหรือตองไมเปนผูมีผลประโยชน

รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
       2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา..........................บาท  ตอ  1  งาน  ยอนหลังไมเกิน  2  ป  และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ 

2,472,000.- 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเปน  2  สวน  คือ 
3.1   สวนที ่ 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล   
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ (ผูเสนอราคาจัดทํา)  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ

บริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ (ผูเสนอราคาจัดทํา)  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(ผูเสนอราคาจัดทํา) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  
ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพรอมรับรองสําเนาถกูตอง   
(5) บัญชีเอกสารสวนที ่1  ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ  1.9(1) 
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3.2 สวนที ่2  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทํา

การแทน พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
        (2)  หลักประกันซอง  ตามขอ 5 
             (3)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง (ตามขอ 2.5) 

  (4)  บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงาน (กรอกปริมาณวัสดุ)ตามแบบ กช.1,ใบแผนงานกอสราง
แบบ กช.2 และใบรับรองการเปนวิศวกร แบบ กช.3 
           (5)  ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอเิลก็ทรอนกิสตามขอ 1.2 
             (6)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน 3 ชุด ตามขอ 1.4 
             (7)  บัญชีเอกสารสวนที ่2 ทัง้หมดที่ยืน่ตามแบบในขอ 1.9(2) 
4.  การเสนอราคา 

4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ 
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน   
 4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  90  วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทายโดยภายในกําหนด
ยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได 
 4.4  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน  180  วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง  
 4.5  กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส    ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา   
รูปแบบ  และรายละเอียด ฯลฯ   ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     
 4.6   ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุที่หนาซองถงึ 
“คณะกรรมการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามเอกสารประกวดราคาจางเลขที่..................................”    
ในวันที่....................................ระหวางเวลา.............................น. ถึง............................น.  ณ....................................................... 

E1/2553 
14  มกราคม  2553 09.30 10.00 สถานพีัฒนาที่ดินอุตรดิตถ 
 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว   จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย

เด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา  เปนผูเสนอราคาที่

มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น     หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด 
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กลางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ 1.8 (1)    ณ   วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้ง
ตรวจสอบขอเสนอตาม  ขอ  3.2   และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอราคารับทราบแลว  

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา   กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.8 (2)คณะกรรมการ ฯ  
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน 
 ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตนเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค    อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณของ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา  กระบวนการเสนอราคาจางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบ
ขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา  โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของ
แลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา      แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกันเวนแตคณะกรรมการประกวด
ราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย   หรือขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเร่ิมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผู
มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ     ระหวางการประกวดราคา ฯ เพื่อให
การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

4.7   ผูเสนอราคาทีม่ีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา จะตองปฏิบัติดังนี ้
             (1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงือ่นไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอเิล็กทรอนกิส 

(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่.................. 4,944,000.- 
บาท  (..............................................................)     -ส่ีลานเกาแสนสี่หมืน่สี่พนับาทถวน- 
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(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว    
                        (4)  ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดใน
การประกวดราคา 

(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว จะตองยืนยันราคา
ตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

(6) ผูเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   90  วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ และ
คาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

สําหรับผูเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคา ตองจัดทําบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ และคากอสรางทุก
รายการ โดยใชแบบ กช.1 ทั้งนี้ปริมาณวัสดุแตละรายการจะตองเทากับหรือตรงกับปริมาณที่ยื่นไวตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ 2 และยอดรวมจํานวนเงินในแบบ กช.1 จะตองเทากับใบยืนยันราคาสุดทาย 
5.  หลักประกันซอง 

ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน ........................บาท 247,200.- 
 (...........................................................................) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตัง้แตวัน
ยื่นขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถงึวนัสิ้นสดุการยืนราคาโดยหลักประกนัใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้  

      -สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพนัสองรอยบาทถวน- 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกนิ 

3  วันทําการของทางราชการ 
5.3  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกันดงัระบุในขอ 1.6(1)    
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (1) 
 5.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย (ตองจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกนัทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกอนนาํมายื่น) 

หลักประกันซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณา 
ในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว   เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย 
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กรมจะยึดหลักประกันซอง ในกรณีดังตอไปนี้ 
1. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่

กําหนด 
2. ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ 
3. ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอ

ราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล 
4. ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 (แบบยืนยนัราคาสุดทาย) ในการเสนอราคา 
5. ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก (ไดรับแจงสนองรับราคาและนัดทําสัญญา) ไมยอมเขาทําสัญญากับกรม

พัฒนาที่ดินในเวลาที่กําหนดในหนังสือสนองรับราคา 
6.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมซึ่งเปนราคา
ที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 
3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 4  แลว   คณะกรรมการ- 
ประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้นเวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น 

6.3 กรมสงวนสิทธิไมพจิารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี ้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของกรม 
        (2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการประกวด
ราคาหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอืน่ใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได กรมมี
สิทธิทีจ่ะไมรับราคาหรือไมทาํสัญญา หากหลักฐานดงักลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

6.5  กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณา
เลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา 
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การตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน   ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต   เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได   คณะกรรมการ
ประกวดราคาหรือกรม จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น   

6.6  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส    ณ    วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส    หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  ตามขอ 1.8  กรม
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว  และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น
เปนผูทิ้งงาน  
7.  การทาํสญัญาจาง 

ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  (ผูรับจาง)   จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ 1.5  กับกรม ภายใน…7….วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกนัสญัญาเปนจาํนวนเงนิ
เทากับรอยละ..5. (หา) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

7.1  เงินสด 
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน  3  วันทําการของ

ทางราชการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.6(2) 
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.6 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย(ตองจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอนนํามาใชเปน
หลักประกัน) 

หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญา
จางแลว 
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8. คาจางและการจายเงนิ 
 กรมจะจายเงนิคาจาง โดยแบงออกเปน................................งวด ดังนี ้    3 
  งวดที ่1 เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ ………………………....ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน    30 
………………………………………………..……………ใหแลวเสร็จภายใน…………….วนั แลวเสร็จในอัตรารอยละ  35 ของปริมาณงานทัง้หมด    - 
  งวดที ่2 เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ ………………….………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน    30 
………………………………………………………..……ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน  แลวเสร็จในอัตรารอยละ  70 ของปริมาณงานทัง้หมด    - 
  งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ……………….……ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน    40 
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทาํสถานทีก่อสรางใหสะอาดเรียบรอย 
9.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 1.5  คิดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน  
10.  การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตาม
แบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา….-...…เดือน ...2.....ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบ โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน..……7……..วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
11.   ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
           11.1 เงนิคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจากเงนิงบประมาณประจาํป………………เงินกูจาก.....................    2553                               - 
และเงินชวยเหลือจาก........................ - 

      การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงนิคาจางจากงบประมาณประจําป…….……….
เงินกูจาก................ และเงินชวยเหลือจาก...................... แลวเทานัน้ 

   2553 
   -                                                    - 

       ราคากลางของงาน………………………………………………………………………………………….... กอสรางอางเกบ็น้ํา  ที่บานหวยยศ  หมู 4  ตําบลมวงเจ็ดตน  อําเภอบานโคก   
............................ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนกิสคร้ังนี ้เปนเงินทั้งสิน้………………….…บาท
(……………………...............……………) 

  4,944,000.- 
-ส่ีลานเกาแสนสี่หมืน่สีพ่ันบาทถวน- 

จังหวัดอุตรดิตถ 

11.2  เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว    ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 
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(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
ภายใน 7 วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                    (2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ
มายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี 
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                      (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี 

11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอกรม ฯ จะถอนตัวออกจาก
การประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7 (3) (4) และ (5)  มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

11.4 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ 7 กรมจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)      รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

11.5 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม ความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
12. การปรับราคาคางานกอสราง 
 การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลง
หรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปนี ้
 12.1 เงื่อนไข 
  (1) สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันยื่นเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอ่ืนใหใชวันยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสแทน 
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  (2) การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตอง
เรียกรองภายในกําหนด 90 วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว ผูรับจางไมมี
สิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกเงินคืนจากผูรับจาง
ใหผูวาจางเปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวดตอไป หรือใหหักเงินจาก
หลักประกันสัญญาแลวแตกรณี 
  (3) การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตามเงื่อนไข
ของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือการพิจารณา
วินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่ส้ินสุด 
 12.2 วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
  (1) การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของกระทรวง
พาณิชย โดยใชฐานของป 2530 เปนเกณฑในการคํานวณ 
  (2) การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกันจะตองแยก
คางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่ไดกําหนดไว 
  (3) การคํานวณคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหนงทุกขั้นตอนโดยไมมีการปดเศษแลกําหนดให
ทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่หนาเลขสัมพันธนั้น 
  (4) ใหพิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจางเมื่อคา K
ตามสูตรสําหรับงานกอสรางนั้น ๆ ในเดือนที่สงมอบงานมีคาเปลี่ยนแปลงไปจากคา K ในเดือนยื่นเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมากกวา 4% ข้ึนไป โดยนําเฉพาะสวนที่เกิน 4% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางาน
แลวแตกรณี (โดยไมคิดคา 4% แรกให) 
  (5) ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเปนความผิด
ของผูรับจาง คา K ตามสูตรตาง ๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางานใหใชคา K ของเดือนสุดทายตามอายุสัญญา หรือ
คา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา 
  (6) การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําไดแตละงวดตามสัญญาไปกอน สวนคางาน
เพิ่มหรือคางานลดลงซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสรางซึ่งนํามาคํานวณหาคา K ของเดือนที่สงมอบ
งานงวดนั้น ๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ 
   สูตรการปรับราคา (สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7 
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13.มาตรฐานฝมือชาง 

เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางงานตามประกาศนี้แลว ผูเสนอ
ราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง
จาก……………..   หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส. และ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรองให
เขารับราชการ  ในอัตราไมต่ํากวารอยละ……..……….ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย 1 คน  ในแตละสาขาชาง 
ดังตอไปนี้ 
  13.1 ……………………………………………………………………………………………………... 
  13.2 ……………………………………………………………………………………………………... 
  …………………………………..ฯลฯ............................................................ 
14.การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบยีบ 
         ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
   


