ประกาศสานักงานปศุสัตว์เขต ๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ ๑๐ x ๒๐ เมตร สานักงานปศุสัตว์เขต ๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโรงเก็บพัสดุ ขนำดประมำณ
๑๐ x ๒๐ เมตร สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำน
ก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๔,๓๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสำมร้อย
บำทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่ องจำกเป็ น ผู้ ที่ไม่ผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ใ นบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งำนและได้ แ จ้ ง เวี ย นชื่ อ ให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำนปศุสัตว์
เขต ๑ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เ ป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงิน
ไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ
หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑เชื่อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณี ที่ ข้ อ ตกลงฯ ก ำหนดให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มค้ ำ รำยใดรำยหนึ่ ง เป็ น ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มค้ ำ หลั ก ข้ อ ตกลงฯ
จะต้องมีกำรกำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของผู้เข้ำร่วมค้ำ
หลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้อง
ใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลง...

-2สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน
๑๒. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้ องลงทะเบีย นในระบบจั ดซื้ อ จัด จ้ำ งภำครั ฐ ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิก ส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://region1.dld.go.th หรือww.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๒๕๐๑-๓๑๗๗-๘ ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่

มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นำยประภำส ภิญโญชีพ)
ปศุสัตว์เขต ๑

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ
(เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ขนาดประมาณ ๑๐ x ๒๐ เมตร สานักงานปศุสัตว์เขต ๑
ตามประกาศ สานักงานปศุสัตว์เขต ๑
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๔
ส ำนั กงำนปศุสั ตว์เขต ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "ส ำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำง
ก่อสร้ำงโรงเก็บพัสดุ ขนำดประมำณ ๑๐ x ๒๐ เมตร สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ณ สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑ ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑.

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
.................................ฯลฯ.................................

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญำกับหน่ว ยงำน
ของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งำนของหน่ ว ยงำนของรั ฐ ในระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลำง ซึ่ ง รวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลที่ ผู้ ทิ้ ง งำน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติ....

-2๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ นที่ เ ข้ ำ ยื่ นข้ อ เสนอให้ แก่
สำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเ ล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
ก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับ
หน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณี ที่ ข้ อ ตกลงฯ ก ำหนดให้ ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มค้ ำ รำยใดรำยหนึ่ ง เป็ น ผู้ เ ข้ ำ ร่ ว มค้ ำ หลั ก
ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำรกำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เ ข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำร
ร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วม
ค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้ น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่ว มกันในฐำนะเป็นผู้ร่ว มค้ำ ให้ยื่น
สำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(4) เอกสำร....
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(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์หรือใบกำรค้ำ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ถ้ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ
๑.๗ (๑) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ ๑ ดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ซึ่งจะต้อง
แสดงรำยกำรวัสดุ อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ำมแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เ อกสำรตำมบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ
๑.๗ (๒) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เ อกสำรส่ ว นที่ ๒ ดั ง กล่ ำ วในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมแบบเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมำณงำนและรำคำ และใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในกำรเสนอรำคำ.....

-4ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดีย ว โดยเสนอรำคำรวม หรื อรำคำต่อหน่ว ย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ท้ ำยใบเสนอรำคำ
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ..................... ... น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งจั ด ท ำเอกสำรส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรเสนอรำคำในรู ป แบบไฟล์
เอกสำรประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ควำมครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และชั ด เจนของเอกสำร PDF File ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น กำรเสนอรำคำ แล้ ว จึ ง ส่ ง ข้ อ มู ล
(Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่ นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำย
อื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอั นเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้ มี
กำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษีมู ล ค่ ำเพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอ....

-5(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ กำรพิจ ำรณำผลกำรยื่นข้อ เสนอประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้ ส ำนักงำน
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำน จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ ส ำนั กงำนสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอโดยไม่ มีกำรผ่ อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนั กงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่ งรำคำใด หรือรำคำ
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ
อำจจะยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ พิ จ ำรณำจั ด จ้ ำ งเลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ำรณำ ทั้ ง นี้
เพื่อประโยชน์ ของทำงรำชกำรเป็น สำคัญ และให้ ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ ยื่ น ข้อเสนอเป็ น ผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลื อกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุ
ที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือ
นิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่น....
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ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ห รื อ
สำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรื อไม่รั บ รำคำของผู้ ยื่ น ข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ ำวไม่มีสิ ทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่ อ นลงนำมในสั ญ ญำ ส ำนั ก งำน อำจประกำศยกเลิ ก กำรประกวดรำคำ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หำกปรำกฏว่ ำ มี ก ำรกระท ำที่ เข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ นข้ อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรือ ที่ ได้รับ
กำรคัดเลื อกมีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อมีส่ ว นได้เสี ยกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่ง ขัน อย่ ำ ง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่น
ใด ในกำรเสนอรำคำ
๖.

การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงำน
ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดรำฟท์นั้น ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสื อค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
แล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ทำกำร
ปรับพื้นที่ก่อสร้ำง วำงผัง ตอกเสำเข็ม ขุดหลุม ทำฐำนรำก หล่อเสำตอม่อ คำนคอดิน เสำรับคำนหลังคำ เทพื้น
ชั้นล่ำง คำนหลังคำ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ติดตั้ง
โครงหลังคำ มุงวัสดุหลังคำ ก่อผนัง ฉำบปูนผนังภำยในและภำยนอก งำนระบบไฟฟ้ำ (เฉพำะงำนเดินสำยไฟฟ้ำ)
ประตูหน้ำต่ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน
งวดสุดท้ำย...
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ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกสำนักงำน จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำ ง
ช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสั ญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะกำหนด
ค่ำปรับเป็นรำยวันเป็นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ๐.๒๐ ของรำคำงำนจ้ำง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กำรลงนำมในสั ญญำจะกระทำได้ต่ อ เมื่ อ ส ำนักงำนได้รับ อนุมั ติเ งิน ค่ ำ ก่ อ สร้ ำ ง
จำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐.๒ เมื่อส ำนั กงำนได้คัดเลื อกผู้ ยื่นข้ อเสนอรำยใดให้ เป็นผู้ รั บจ้ ำง และได้ตกลงจ้ ำ ง
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ แล้ ว ถ้ำผู้ รับจ้ำงจะต้องสั่ งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ ำวเข้ำมำ
จำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รั บจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้ำงจะต้องรับผิ ดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี

10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอ....
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เป็นหนังสือภำยในเวลำที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี)
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลั งว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) สำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลั กษณะผู้ ยื่นข้อเสนอที่ช นะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณีที่
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค ำนวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญำแบบปรั บ รำคำได้ ต ำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลื อผู้ป ระกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้
ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำม
ประกำศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติ งำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำน
กำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำก สถำบันทำงรำชกำร หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำ
กว่ำร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้
12.1 ช่ำงโยธำ...
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๑๒.๒ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๒.๓ ช่ำงไฟฟ้ำ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ เป็นผู้ รับจ้ำงต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำน สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว
สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๑

มกรำคม ๒๕๖๔

