


 

 
 
 

 
เอกสาร ประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  เลขท่ี  ชย 0012/001/2558 

ประกวดราคาจ�างปรับปรุงสํานักงาน สํานักงานขนส&งจังหวัดชัยภูมิ และ สํานักงานขนส&งจังหวัดชัยภูมิ 
สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค�   ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�    

ตามประกาศ  จังหวัดชัยภูมิ 
ลงวันท่ี  31 ตุลาคม  2557 

************************** 
  

 ด�วยจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า “จังหวัด” มีความประสงค#จะประกวดราคาจ�างเหมาปรับปรุง 
สํานักงาน  สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ เลขท่ี 247 ถนนองค#การฯ สาย 2  ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
และ ปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค# เลขท่ี 9 หมู� 4 ถนนสุระนารายณ# ตําบล   
บ�านเพชร อําเภอบําเหน็จณรงค# จังหวัดชัยภูมิ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# โดยมีข�อแนะนําและข�อกําหนดดังต�อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท�ายเอกสาร  ประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด 
1.2 แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# 
1.3 แบบใบแจ�งปริมาณงานและราคา 
1.4 หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# 
1.5 แบบสัญญาจ�าง 
1.6 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(1) หลักประกันซอง 
(2) หลักประกันสัญญา 
(3) หลักประกันการรับเงินค�าจ�างล�วงหน�า 
(4) หลักประกันผลงาน 

1.7 สูตรการปรับราคา 
1.8 บทนิยาม 

(1) ผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิ์เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม 

1.9 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  
(2) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 
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2. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
2.1 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องเปCนผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทาง 

อิเล็กทรอนิกส# 
2.2 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องไม�เปCนผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทาง 

ราชการและได�แจ�งเวียนชื่อแล�ว  หรือไม�เปCนผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคลหรือบุคคลอ่ืนเปCนผู�ท้ิงงานตามระเบียบ
ทางราชการ 

2.3 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องไม�เปCนผู�มีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�ประสงค#จะเสนอราคา 
รายอ่ืน  และ/หรือต�องไม�เปCนผู�มีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส#  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  หรือไม�เปCนผู�กระทําอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม    
ตามข�อ 1.8 

2.4 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องไม�เปCนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม� 
ยอมข้ึนศาลไทย  เว�นแต�รัฐบาลของผู�ประสงค#จะเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

2.5 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องเปCนนิติบุคคลและมีผลงานก�อสร�าง  ประเภทเดียวกันกับงาน 
ท่ีประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  ในวงเงินไม�น�อยกว�า 1,200,000.-บาท และเปCนผลงานท่ีเปCน
คู�สัญญาโดยตรงกับส�วนราชการ หรือหน�วยงานตามกฎหมายว�าด�วยระเบียบบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน�วยงานเอกชนท่ีจังหวัดอ่ืนเชื่อถือ 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องเสนอเอกสารแยกเปCน 2 ส�วน  คือ 
3.1 ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารต�อไปนี้ 

(1) ในกรณีเปCนผู�ประสงค#จะเสนอราคาเปCนนิติบุคคล 
(ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด  ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ�นส�วนผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห#สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม  และบัญชีผู�ถือหุ�นราย
ใหญ�  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

(2) ในกรณีเปCนผู�ประสงค#จะเสนอราคาเปCนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีไม�ใช�นิติ 
บุคคลให�ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น  สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเปCนหุ�นส�วน (ถ�ามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เปCนหุ�นส�วน  พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

(3) ในกรณีผู�ประสงค#จะเสนอราคาเปCนผู�ประสงค#จะเสนอราคาร�วมกันในฐานะเปCนผู� 
ร�วมค�า  ยื่นสําเนาสัญญาของการเข�าร�วมค�า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร�วมค�า  และในกรณีท่ีผู�เข�าร�วมค�า
ฝNายใดเปCนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย  ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู�ร�วมค�าฝNายใดเปCนนิติบุคคลให�ยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไว�ใน (1) 
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(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย#   สําเนาใบทะเบียนภาษี 
(5) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ 1.9 (1) 

3.2 ส�วนท่ี 2 อย�างน�อยต�องมีเอกสารต�อไปนี้ 
(1) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#โดยต�อง  

ลงนาม  พร�อมประทับตรา (ถ�ามี) 
(2) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปOดอากรแสตมปPตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�ประสงค#จะเสนอ 

ราคามอบอํานาจให�บุคคลอ่ืนทําการแทน 
(3) หลักประกันซองตามข�อ 5 
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก�อสร�าง  พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง (ให�ใช�กรณีท่ีมี 

การกําหนด  ผลงานตามข�อ 2.5 เท�านั้น) 
(5) บัญชีรายการก�อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน) 
(6) แบบใบยื่นข�อเสนอการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# 
(7) บัญชีเอกสารส�วนท่ี  2  ท้ังหมดท่ีได�ยื่นตามแบบในข�อ 1.9 (2) 

4. การเสนอราคา 
4.1 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องยื่นข�อเสนอตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาจ�าง  

ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#นี้  โดยไม�มี
เง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน   รวมท้ังลงลายมือชื่อของผู�ประสงค#จะเสนอราคาให�
ชัดเจน 

4.2 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก�อสร�างให�ครบถ�วน 
4.3 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า 120 วัน  นับแต�วันยืนราคาวัน 

สุดท�าย  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว�
และจะถอนการเสนอราคามิได� 

4.4 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจ�างให�แล�ว 
เสร็จไม�เกิน 150 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�าง 

4.5 ก�อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ�าง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  ผู�ประสงค#จะเสนอ 
ราคาควรตรวจดูร�างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ี
จะตกลงยื่นข�อเสนอ  ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# 

4.6 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาจะต�องยื่นเอกสาร  ประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส#จ�าหน�าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ�างเหมาปรับปรุงสํานักงาน สํานักงานขนส�งจังหวัด
ชัยภูมิ และ สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค# ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#   
โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า “เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ�าง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#   
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เลขท่ี ชย 0012/001/2558” ยื่นต�อคณะกรรมการ ประกวดราคาในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557  ต้ังแต�เวลา 
10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห�องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค#การฯ สาย 2 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ  

เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#แล�วจะ 
ไม�รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการ ประกวดราคา  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค#จะเสนอ 
ราคาแต�ละรายว�าเปCนผู�ประสงค#จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�ประสงค#จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปCนผู�เสีย
ประโยชน#ร�วมกันระหว�างผู�ประสงค#จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส#  ตามข�อ 1.8 (1) ณ วัน
ประกาศ  ประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#หรือไม�  พร�อมท้ังตรวจสอบข�อเสนอตาม ข�อ 3.2  และแจ�ง
ให�ผู�ประสงค#จะเสนอราคาแต�ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณีย#ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืน
ใดท่ีมีหลักฐานว�า  ผู�ประสงค#จะเสนอราคารับทราบแล�ว 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด�วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  ว�ามีผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขัน
ราคาอย�างเปCนธรรม  ตามข�อ 1.8 (2)  คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปCนผู�มีสิทธิเสนอราคา  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล�าวเปCนผู�ท้ิงงาน 

ผู�ประสงค#จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านการคัดเลือกเบ้ืองต�น  เพราะเหตุเปCนผู�ประสงค#จะเสนอ 
ราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�ประสงค#จะเสนอราคารายอ่ืน  หรือเปCนผู�มีผลประโยชน#ร�วมกันระหว�างผู�มีประสงค#  
จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส#  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  
หรือเปCนผู�ประสงค#จะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม  หรือเปCนผู�ประสงค# 
จะเสนอราคาท่ีไม�ผ�านคุณสมบัติทางด�านเทคนิคอาจอุทธรณ#คําสั่งดังกล�าวต�อหัวหน�าหน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน      
3 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งจากคณะกรรมการประกวดราคา  การวินิจฉัยคําอุทธรณ#ของหัวหน�าหน�วยงานท่ีจัดหา      
ให�ถือเปCนท่ีสุด 

หากปรากฏต�อคณะกรรมการประกวดราคาว�า  กระบวนการเสนอราคาจ�าง  ด�วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส#ประสบข�อขัดข�องจนไม�อาจดําเนินการต�อไปนี้ให�แล�วเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไว�ในคณะกรรมการ
ประกวดราคา  จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให�ผู�แทนผู�มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต�อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน  
และเม่ือแก�ไขข�อขัดข�องแล�ว  จะให�ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต�อไป  จากข้ันตอนท่ีค�างอยู�ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาท่ียังเหลือก�อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต�ต�องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  เว�นแต�
คณะกรรมการประกวดราคา  เห็นว�ากระบวนการเสนอราคายังไม�แล�วเสร็จได�โดยง�าย  หรือขัดข�องไม�อาจแก�ไขได�  
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา  จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน  เวลาและสถานท่ี  เพ่ือ
เริ่มต�นกระบวนการเสนอราคาใหม�  โดยจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยู�ในสถานท่ีนั้นทราบ 
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คณะกรรมการประกวดราคา  สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหว�างการ 
ประกวดราคาฯ เพ่ือให�การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน#สูงสุดต�อทางราชการ 

4.7 ผู�ประสงค#จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกให�เปCนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องปฏิบัติดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจ�างด�วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส#  ท่ีได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  จะต�องเริ่มต�นท่ี   

2,249,000.- บาท  
(3) ราคาท่ีเสนอจะต�องเปCนราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม  และภาษีอ่ืนๆ (ถ�ามี) รวม 

ค�าใช�จ�ายท้ังปวงไว�ด�วยแล�ว 
(4) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนจะต�องมาลงทะเบียนเพ่ือเข�าสู�กระบวนการเสนอราคา   

ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 
(5) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ีมาลงทะเบียนแล�วต�อง LOGIN เข�าสู�ระบบ 
(6) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนท่ี LOGIN แล�วจะต�องดําเนินการเสนอราคาโดยราคาท่ี 

เสนอ 
(7) ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล�ว   

จะต�องยืนยันราคาต�อผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส#  ราคาท่ียืนยันจะต�องตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด 
(8) ผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกให�เปCนผู�ชนะราคาต�องรับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการ 

ให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส#และค�าใช�จ�ายในการเดินทางของผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส#  ท้ังนี้
จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 

(9) ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมาเสนอราคา  ในวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 ต้ังแต�เวลา 
09.00 น. เปCนต�นไป  ท้ังนี้ จะแจ�งนัดหมายตามแบบแจ�งวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให�ทราบต�อไป 

5. หลักประกันซอง 
ผู�ประสงค#จะเสนอราคาต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค  

จํานวน 112,450.-  บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนสองพันสี่ร�อยห�าสิบบาทถ�วน)  โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลา
การคํ้าประกัน  ต้ังแต�วันยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  โดยหลักประกันให�ใช�
อย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 

5.1 เงินสด 
5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัด  โดยเปCนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองข�อเสนอด�านเทคนิค   

หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
5.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.6(1) 
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5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#  ท่ีได�รับอนุญาตให� 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย#และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย   
ซ่ึงได�แจ�งเวียนชื่อให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.6(1) 

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันซองตามข�อนี้  จังหวัดจะให�ผู�ประสงค#เสนอราคาหรือผู�คํ้าประกันภายใน  15  วัน  

นับถัดจากวันท่ีได�พิจารณาในเบ้ืองต�นเรียบร�อยแล�ว  เว�นแต�ผู�มีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว�ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดจะ 
คืนให�ต�อเม่ือได�ทําสัญญาหรือข�อตกลง  หรือเม่ือผู�มีสิทธิเสนอราคาได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 

การคืนหลักประกันซอง  ไม�ว�ากรณีใดๆ จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
6. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 

6.1 ในการประกวดราคาจ�าง ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด�วย 
ราคารวม 

6.2 หากผู�ประสงค#จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ 
เสนอราคาไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตามข�อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ไม�ถูกต�อง
ตามข�อ 4 แล�วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม�รับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค#จะเสนอราคารายนั้น  เว�นแต�เปCน
ข�อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย  หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส#ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเปCนประโยชน#ต�อจังหวัดเท�านั้น 

6.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�ประสงค#จะเสนอราคา  โดยไม�มีการผ�อนผันใน 
กรณีดังต�อไปนี้ 

(1) ไม�ปรากฏชื่อผู�ประสงค#จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู�รับเอกสารประกวดราคาจ�าง 
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ของกรม 

(2) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ�างด�วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#เปCนสาระสําคัญ  หรือมีผลทําให�เกิดการได�เปรียบเสียเปรียบระหว�างผู�ประสงค#จะเสนอราคา
รายอ่ืน 

6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#หรือในการทําสัญญา   
คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมมีสิทธิให�ผู�ประสงค#จะเสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือ 
ข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�ประสงค#จะเสนอราคาได�  จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคา  หรือไม�ทําสัญญาหากหลักฐาน
ดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 

6.5 จังหวัดทรงไว�ซ่ึงสิทธิจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด 
ก็ได�  และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#โดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได�สุดแต�จะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน# 
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ของทางราชการเปCนสําคัญและให�ถือว�าการตัดสินของกรมเปCนเด็ดขาด  ผู�ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคา 
จะเรียกร�องค�าเสียหายใดๆ มิได�  รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#
และลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคาเปCนผู�ท้ิงงาน  ไม�ว�าจะเปCนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม  หากมีเหตุ
ท่ีเชื่อได�ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต  เช�น  การเสนอเอกสารอันเปCนเท็จ  หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดาหรือ   
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปCนต�น 

ในกรณีท่ีผู�มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว�าไม� 
อาจดําเนินงานตามสัญญาได�  คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดจะให�ผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว�าผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ให�
เสร็จสมบูรณ#  หากคําชี้แจงไม�เปCนท่ีรับฟZงได�  จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส#ว�าผู�ประสงค#จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกเปCนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน#ร�วมกันกับผู�มีสิทธิ
เสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส#  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  
หรือเปCนผู�มีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม  ตามข�อ 1.8  จังหวัดมี
อํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกล�าว  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปCนผู�ท้ิงงาน 

7. การทําสัญญาจ�าง 
ผู�ชนะการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#(ผู�รับจ�าง) จะต�องทําสัญญาจ�างตาม 

แบบสัญญาดังระบุในข�อ 1.5 กับจังหวัดภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�ง  และจะต�องวางหลักประกันสัญญา
เปCนจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ 5 ของราคาค�าจ�างท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ได�  ให�กรมยึดถือไว�
ในขณะทําสัญญา  โดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้ 

7.1  เงินสด 
7.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัดโดยเปCนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน  

3 วัน  ทําการของทางราชการ 
7.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 

ข�อ 1.6 (2) 
7.4  หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#  ท่ีได�รับอนุญาตให� 

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย#และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ซ่ึงได�
แจ�งชื่อเวียนให�ส�วนราชการต�างๆ ทราบแล�ว  โดยอนุโลมให�ใช�ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข�อ 1.6 (2) 

7.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ีย  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีคู�สัญญาพ�นจากข�อ 

ผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 
 
         /8. ค&าจ�างและการจ&ายเงิน... 
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8. ค&าจ�างและการจ&ายเงิน 
                          จังหวัดจะจ�ายเงินค�าจ�าง โดยแบ�งออกเปCน 8 งวด ดังนี้ 

งานงวดท่ี 1. เปCนเงิน  4  เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 
 จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงก้ันห�องกลุ�มวิชาการขนส�งท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 15 วนั นับจากวัน

เริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 2. เปCนเงิน 7 เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 

 จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงอาคารฝNายตรวจสภาพรถท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 30 วนั นับจากวัน
เริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 3.  เปCนเงิน 20 เปอร#เซ็นต#  ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 
       - งานปรับปรุงห�องฝNายทะเบียนรถ 
       - งานห�องน้ําคนพิการ 

 จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงห�องฝNายทะเบียนรถและงานห�องน้ําคนพิการท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 
50 วัน นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 

          งานงวดท่ี 4.  เปCนเงิน 10  เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 
       - เปลี่ยนมือจับเปOด-ปOดหน�าต�าง ติดต้ังมู�ลี่ห�องประชุม เปลี่ยนชุดสุขภัณฑ#ห�องน้ําชาย-หญิงพร�อมทาสี 
       - งานซ�อมแซมทาสีอาคาร (ภายใน-ภายนอก) 
            จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ อาคาร 2ท้ังหมดแล�วเสร็จ 
ภายใน 70 วัน  นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
          งานงวดท่ี 5. เปCนเงิน 7 เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 

จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงห�องประชุมงานบริหารงานท่ัวไป ท้ังหมดแล�วเสร็จ 
ภายใน 90 วัน นับจากวันเริม่เข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 6.  เปCนเงิน 17 เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 
                   - งานปรับปรุงซ�อมแซมห�องพัก 

- งานปรับปรุงทาสีอาคารแฟลตท่ีพัก (ภายใน-ภายนอก) 
จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงซ�อมแซมห�องพักอาคารแฟลตและทาสีอาคารแฟลตท่ีพัก (ภายใน- 

ภายนอก)  ท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 115 วัน  นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 7. เปCนเงิน 8 เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 

 จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ ท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน  
130 วัน นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 
         /งานงวดท่ี 8. (งวดสุดท�าย)... 
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 งานงวดท่ี 8. (งวดสุดท�าย) เปCนเงิน 27 เปอร#เซ็นต# ของค�าจ�างตามสัญญาจ�าง 
 จ�ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค# และงาน

อ่ืนๆ ส�วนท่ีเหลือท้ังหมดพร�อมท้ังทําความสะอาดบริเวณท่ีก�อสร�างแล�วเสร็จถูกต�องตามรูปแบบและรายการ และ
คณะกรรมการตรวจการจ�างได�ตรวจรับเปCนท่ีถูกต�องเรียบร�อยแล�ว ท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับจากวันเริ่มเข�า
ทํางานตามสัญญา 
หมายเหตุ ผู�รับจ�างสามารถเบิกเงินตามงวดงานท่ีดําเนินการได� โดยไม�เรียงตามงวดงานยกเว�นงวดสุดท�าย 

9. อัตราค&าปรับ 
ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ  17   จะกําหนดในอัตราร�อยละ 0.1  ของค�าจ�างตามสัญญา 

ต�อวัน 
10. การรับประกันความชํารุดบกพร&อง 

ผู�ชนะการประกวดราคาจ�าง  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเปCนหนังสือ   
หรือทําสัญญาจ�างตามแบบดังระบุในข�อ 1.5 แล�วแต�กรณี  จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม�น�อยว�า 2 ป\  นับแต�วันถัดจากวันท่ีกรมได�รับมอบหมาย  โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไข
ให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 

11.  ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
11.1 เงินค�าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้ได�มางบประมาณรายจ�ายลงทุนประจําป\งบประมาณ 

พ.ศ.2558 
      การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือจังหวัดได�รับอนุมัติเงินค�าจ�างปรับปรุงสํานักงานฯ 
จากการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายลงทุนประจําป\งบประมาณ พ.ศ.2558 เท�านั้น 
      ราคากลางของงานประกวดราคาจ�างปรับปรุงสํานักงาน สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ และ
สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค#  ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ในการประกวดราคาจ�างด�วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้เปCนเงินท้ังสิ้น 2,249,000.-บาท (สองล�านสองแสนสี่หม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 

11.2  เม่ือจังหวัดได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปCนผู�รับจ�าง  และได�ตกลงจ�างตาม 
การประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#แล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ�างดังกล�าวเข�า
มาจากต�างประเทศและของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�  และสามารถให�บริการรับขนได�
ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปCนผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�าภายใน   
7  วัน  นับต้ังแต�วันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือขายของจากต�างประเทศ  เว�นแต�เปCนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
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(2) จัดการให�สิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย 
จากต�างประเทศมายังประเทศไทย  เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากรมเจ�าท�า  ให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย  
ซ่ึงจะต�องไดรับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปCนของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว�นให�บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว�าด�วย 
การส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
 11.3  ผู�ประสงค#จะเสนอราคาซ่ึงได�ยื่นเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#  ต�อ
จังหวัด  แล�วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได�  และเม่ือได�รับการคัดเลือกให�เปCนผู�มีสิทธิเสนอราคาแล�ว  ต�อง
เข�าร�วมเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ข�อ 4.7 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้นจังหวัด
จะริบหลักประกันซองจํานวนร�อยละ  2.5 ของวงเงินท่ีจัดหาทันที  และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน 
(ถ�ามี)  รวมท้ังอาจพิจารณาให�เปCนผู�ท้ิงงานได�  หากมีพฤติกรรมเปCนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปCนธรรม 
 11.4  ผู�มีสิทธิเสนอราคาซ่ึงจังหวัดได�คัดเลือกแล�ว  ไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ 7  จังหวัดจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที  
และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เปCนผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 11.5  จังหวัดสงวนสิทธิท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เปCนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

12. การปรับราคาค&างานก&อสร�าง 
การปรับราคาค�างานก�อสร�างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข�อ 1.7  จะนํามาใช�ในกรณีท่ีค�า 

งานก�อสร�างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต�อไปนี้ 
ตามเง่ือนไขหลักเกณฑ#  สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช�กับแบบปรับราคาได�ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 

วันท่ี  22  สิงหาคม  2532  เรื่อง  การพิจารณาช�วยเหลือผู�ประกอบอาชีพงานก�อสร�าง  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี  24 สิงหาคม 2532 

13. มาตรฐานฝCมือช&าง 
เม่ือจังหวัดได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปCนผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างก�อสร�างตาม 

ประกาศนี้ แล�วผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีและใช�ผู�
ผ�านการทดสอบมาตรฐานฝ\มือช�างจาก  สถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง  หรือผู�
มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได�  
ในอัตราไม�ต่ํากว�าร�อยละ 10 ของแต�ละสาขาช�าง  จํานวนอย�างน�อย 1 คน  ในแต�ละสาขาช�าง 
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14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�างผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ท่ีกฎหมายและระเบียบได� 

กําหนดไว�โดยเคร�งครัด 
 
หมายเหตุ 
  ผู�ประสงค#จะเสนอราคา หมายถึง ผู�ขายหรือผู�รับจ�าง ท่ีเข�ารับการคัดเลือกจากหน�วยงานท่ีจะจัดหา
พัสดุเพ่ือเปCนผู�มีสิทธิเสนอราคา 
  ผู�มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู�ประสงค#จะเสนอราคาท่ีได�รับการคัดเลือกจากหน�วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ
ให�เปCนผู�มีสิทธิเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส# 
  การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามข�อ 5 ให�หน�วยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปCน 2 ช�วงเวลาติดต�อกัน คือ 
ช�วงแรก ต้ังแต�วันยื่นซองข�อเสนอทางด�านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท�าย (วันเสนอราคา) และนับต�อเนื่องกันในช�วง
ท่ีสอง คือ ต้ังแต�วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท�าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย�างเช�น กําหนดวันยื่นซองข�อเสนอ
ทางด�านเทคนิค วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี 3 ธันวาคม 2557 และกําหนดยืนราคา 
120 วัน นับแต�วันยืนยันราคาสุดท�าย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซอง คือ วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันท่ี  
3 ธันวาคม 2557 และนับต�อเนื่องในช�วงท่ีสองให�เริ่มนับต้ังแต�วันท่ี 4 ธันวาคม 2557 จนถึงวันท่ี 2 เมษายน 2558 
(รวม 120 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ต้ังแต�วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันท่ี 2 
เมษายน 2558  
 
 

จังหวัดชัยภูมิ 
 

 
                                                            31 ตุลาคม 2557 

 
 
     
 
    

 


