
 

 

ร่างครั�งที
 1 
 

ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 

เรื�อง   ประกวดราคาจา้งปรับปรุงอาคารสถานที�ในการดาํเนินงาน 
ของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ�มเติม  ดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

-------------------------------- 

 

   สํานักงาน ก.พ.  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที�ในการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ�มเติม  ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างครั� งนี�  เป็นเงินจํานวน  8,109,000.- บาท  
(แปดล้านหนึ
งแสนเก้าพนับาทถ้วน) 
 

          1.  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั   ดงัต่อไปนี/  
     1.1  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 

ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
     1.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้/งงานของทางราชการ 

และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว  หรือไม่เป็นผูที้�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้/งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 

     1.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น  และ/หรือ 
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาจา้งครั/ งนี/    
        1.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ: หรือความคุม้กนั  ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ/น
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ: ความคุม้กนัเช่นวา่นั/น 
        1.5  ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับงานที�
ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี
 ล้านบาทถ้วน)   
ต่อหนึ� งสัญญา ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี  นบัจากวนัที�งานแล้วเสร็จจนถึงวนัที�ยื�น
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น  รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนที�สาํนกังาน ก.พ. เชื�อถือ 
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  2.  ผูเ้สนอราคาควรไปรับฟังคาํชี/ แจงรายละเอียดและดูสถานที�ปรับปรุงอาคารสถานที� 
ในการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ�มเติม ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
โดยพร้อมกนัในวนัที�.................................................เวลา.................. น.  ห้อง....................................... 
ณ  สํ า นัก ง า น  ก . พ .  ถ น นพิ ษ ณุ โ ล ก   ตั/ ง อยู่ เ ล ข ที�  59 ถ นนพิ ษ ณุ โล ก  แข วง จิ ตรล ดา  เข ตดุ สิ ต   
กรุงเทพมหานคร  10300  ผูเ้สนอราคาที�ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ฯ จะตอ้งปฏิบติัตามที�สํานกังาน ก.พ. 
กาํหนด  เสมือนกบัผูเ้สนอราคาที�ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที�ฯ  ทุกประการ 

 3 .  กําหนดยื�น เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทางอิ เล็กทรอนิกส์ในวันที� 
....................................................ระหวา่งเวลา  ...........  น.  ถึง  ........... น. ณ ห้อง.......................... 
อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร......ชั/น......)  สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  ตั/ งอยู่เลขที�  47/101  หมู่ 4   
ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 

 4.   กาํหนดวนัเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวนัที�......................................... 
 -  ลงทะเบียน ระหวา่งเวลา................... น.  ถึง..................... น. 
    -  ทดสอบระบบ ระหวา่งเวลา................... น.  ถึง..................... น. 
 -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา    ระหวา่งเวลา................... น.  ถึง..................... น. 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั ตั/งอยูที่�อาคาร เอน็ ว ีแพลนเน็ต ชั/น 4 เลขที� 88/88  หมู่ที� 2  ซอยงามวงศว์าน 6  
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจา้งครั/ งนี/  

  ผูส้นใจติดต่อขอซื/อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ในราคา 
ชุดละ 1,000.- บาท ได้ที�กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน อาคารศูนย์สัมมนา (อาคาร 3 ชั/ น 3) สํานักงาน ก.พ.    
จงัหวดันนทบุรี  ตั/งอยู่เลขที�  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  
11000    ตั/งแต่วนัที�............................................จนถึงวนัที� ..............................................หรือสอบถาม 
ทางโทรศพัทห์มายเลข   0 2547 1084   ในวนัและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ  ณ  วนัที�  .......................................... 
 
 
      วา่ที�ร้อยตรี 
  

 (วนิยั    ชาคริยานุโยค) 
 รองเลขาธิการ ก.พ. 
 ปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการ ก.พ. 
 

 



  

  

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  ….… / 2552 

จ้างปรับปรุงอาคารสถานที
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการพทิักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ
มเติม 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

ลงวนัที
  …………………………………………. 
 

----------------------------------------- 
 

  สํานักงาน ก.พ. ซึ� งต่อไปนี/ เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงอาคารสถานที�ในการดาํเนินงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ�มเติม  
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี/  
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด  ประกอบดว้ย 
 (1)  แบบแปลนก่อสร้าง 
 (2)  รายละเอียดประกอบแบบแปลน 

1.2 แบบใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง 
1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
1.4 หนงัสือแสดงเงื�อนไขการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 แบบสัญญาจา้ง 
1.6 แบบหนงัสือคํ/าประกนั 

 (1)  หลกัประกนัซอง   
   (2)  หลกัประกนัสัญญา 

1.7 สูตรการปรับราคา 
1.8 บทนิยาม 

 (1)  ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
  (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

1.9 แบบบญัชีเอกสาร 
 (1)  บญัชีเอกสารส่วนที� 1 

  (2)  บญัชีเอกสารส่วนที� 2 
1.10 รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ 
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 2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 2.1 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้/งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว หรือไม่เป็นผู ้ที�ได้รับผลของการสั�งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผู ้ทิ/งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ 
 2.3 ผูเ้สนอราคาต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื�น และ/หรือ 
ต้องไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ  
วนัประกาศประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง 
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.8 
 2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ: หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ/น
ศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไม่มีคาํสั�งใหส้ละสิทธิ: และความคุม้กนัเช่นวา่นั/น 
 2.5 ผูเ้สนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที�
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  4,000,000.-  บาท (สี
 ล้านบาทถ้วน)  

ต่อหนึ� งสัญญา  ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา  5  ปี  นบัจากวนัที�งานแลว้เสร็จจนถึงวนัที�ยื�น
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และเป็นผลงานที� เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
ส่วนราชการ หน่วยงานอื�นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ�น 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที�สาํนกังานเชื�อถือ 

 3. หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที
 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกัด ให้ยื�นสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื�นสํา เนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  
และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยื�นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล                
ใหย้ื�นเอกสารตามที�ระบุไวใ้น (1) 
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 (3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม พร้อมรับรอง
สาํเนาถูกตอ้ง 
 (4) บญัชีเอกสารส่วนที�  1  ทั/งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ 1.9 (1)   

 3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 
 (1) หนังสือมอบอาํนาจซึ� งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นทาํการแทน 
 (2) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 
 (3) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั/งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
 (4) บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจง้ปริมาณงาน  
 (5) บญัชีเอกสารส่วนที�  2  ทั/งหมดที�ไดย้ื�นตามแบบในขอ้ 1.9 (2) 

 4. การเสนอราคา 

 4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นข้อเสนอตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี/  โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ทั/งสิ/น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น   
ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
 4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 
 4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน  นบัแต่วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย 
โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
 4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาที�จะจา้งให้แลว้เสร็จ 
ไม่เกนิ  120  วนั นับถัดจากวนัที
ได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักงานให้เริ
มทาํงาน 
 4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องส่งหนังสือแสดงเงื
อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามแบบในข้อ 1.4  จํานวน 3 ชุด  

 4.6 ก่อนยื�นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคา 
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั/งหมดเสียก่อน  
ที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวนัที�……………............................. ระหว่างเวลา…………………..น. ถึง…………………น. 
ณ………………………......................อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร.....ชั�น....)  สาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  
ตั�งอยูเ่ลขที$  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 
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  เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับ
เอกสารเพิ�มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย 
วา่เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่ง 
ผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ตามขอ้ 1.8 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้ง 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั/งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื�นใดที�มีหลกัฐานวา่ ผูเ้สนอ
ราคารับทราบแลว้ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที�มีการเสนอราคาดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู ้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามขอ้ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคารายนั/นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และสํานกังาน 
จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้/งงาน  

  ผูเ้สนอราคาที�ไม่ผ่านการคดัเลือกเบื/องตน้ เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ 
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น หรือเป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�ไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค
อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที�จดัหาพสัดุภายใน 3 วนันับแต่วนัที�ได้รับแจง้จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที�จดัหาใหถื้อเป็นที�สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที�กําหนดไว ้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผูแ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื� อสารกับบุคคลอื�น และเมื�อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  
จากขั/นตอนที�คา้งอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที�ยงัเหลือก่อนจะสั�งพกักระบวนการเสนอราคา  
แต่ตอ้งสิ/นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า
กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั�งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที� เพื�อเริ�มตน้กระบวนการ
เสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที�อยูใ่นสถานที�นั/นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่าง 
การประกวดราคาฯ  เพื�อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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 4.8 ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที�............................ 
 -  ลงทะเบียน ระหวา่งเวลา.................. น. ถึง.................... น. 
 -  ทดสอบระบบ ระหวา่งเวลา.................. น.  ถึง.................... น. 
 -  เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ระหวา่งเวลา.................. น.  ถึง.................... น. 

ณ บริษทั บีส ไดเมนชั�น จาํกดั ตั/งอยูที่�อาคาร เอน็ ว ีแพลนเน็ต ชั/น 4 เลขที� 88/88  หมู่ที� 2  ซอยงามวงศว์าน 6  
ถนนงามวงศ์วาน  ตาํบลบางเขน  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ 
พานาโซนิค) ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจา้งครั/ งนี/  โดยจะตอ้งปฏิบติั
ดงันี/  
 (1) ผู ้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื�อนไขการจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
เริ
มต้นที
  8,109,000.-  บาท  (แปดล้านหนึ
งแสนเก้าพนับาทถ้วน) 
 (3) ราคาที� เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใชจ่้ายทั/งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
 (4) ราคาที�เสนอในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
ตํ�ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5) ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื�อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ/นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที�ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที�เสนอหลงัสุด 
 (6) ผู ้เสนอราคาจะต้อง เสนอกําหนดยืนราคาไ ม่น้อยกว่า  90 วัน  นับแต่ 
วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนเสนอไว ้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
 (7) ผูเ้สนอราคาที�เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการ 
จดัประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั/งนี/ จะแจง้ 
ใหท้ราบในวนัเสนอราคา 

                 5.  หลกัประกนัซอง 

 ผูเ้สนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื�นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  
จํานวน   405,450.-  บาท  (สี
แสนห้าพันสี
 ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา 

การคํ�าประกัน ตั� งแต่วันยื
นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ�นสุดการยืนราคา  

(ตั�งแต่วนัที
.........................................................ถึงวนัที
.......................................................) โดยหลกัประกนั
ใหใ้ชอ้ยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี/    
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 5.1 เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่สํานักงาน  ชื
อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวนัที�ที�ยื�นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  หรือก่อนหนา้นั/นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
 5.2 หนังสือคํ/ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ/ าประกันดังระบุ 
ในขอ้  1.6 (1) 
 5.3 หนงัสือคํ/าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ/ าประกันตามประกาศของธนาคาร 
แห่งประเทศไทย  ซึ� งได้แจง้เวียนชื�อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือ
คํ/าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
    5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันซองตามข้อนี/  สํานักงานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ/ าประกันภายใน  
15 วนั นบัถดัจากวนัที�ไดพ้ิจารณาในเบื/องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที�คดัเลือกไวซึ้� งเสนอราคา
ตํ�าสุด  จะคืนใหต่้อเมื�อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื�อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                          การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี/ย 

                    6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี�   สํานักงานจะพิจารณา
ตดัสินดว้ยราคารวม  
 6.2 หากผู ้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื$นหลักฐาน  
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื$นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของ 
ผูเ้สนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื$อนไขของ
เอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที$มิใช่สาระสําคญั ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที$
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อสาํนกังานเท่านั�น 
 6.3 สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนั  
ในกรณีดงัต่อไปนี�  
 (1) ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั/ น ในบัญชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจ้าง 
ด้วยวิ ธี การทา งอิ เล็ก ทรอนิก ส์  หรือในหลัก ฐานกา รรับเอกสารป ระกวดราคาจ้างด้วย วิ ธีกา ร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังาน 
 (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไข ที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทาํให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคา
รายอื�น 
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 6.4 ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํ
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือสาํนกังานมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคา ชี� แจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอ้เท็จจริงอื$นใดที$เกี$ยวข้อง กบัผูเ้สนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที$จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หาก
หลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.5 สํานกังานทรงไวซึ้$ งสิทธิที$จะไม่รับราคาตํ$าสุด หรือราคาหนึ$งราคาใด หรือราคาที$
เสนอทั�งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจา้ง  ในจาํนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ$ งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะ
พิจารณา  ทั�งนี�   เพื$อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั  และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็นเด็ดขาด  
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั�งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้ง 
ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที$ได้รับการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที$เชื$อไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร 
อนัเป็นเทจ็  หรือใชชื้$อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื$นมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
 ในกรณีที�ผูเ้สนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาํเนินงาน 
ตามสัญญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือสาํนักงานจะให้ผูเ้สนอราคานั/นชี/ แจงและแสดงหลกัฐาน
ที�ทาํให้เชื�อได้ว่า ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํชี/แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้สาํนกังานมีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั/น 
 6.6 ในกรณีที$ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผูเ้สนอราคาที$มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที$มีผลประโยชน์ร่วมกนักบั 
ผูเ้สนอราคารายอื$น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้สนอราคากับผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที$กระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.8 สํานกังานมีอาํนาจที$จะตดัรายชื$อผูเ้สนอ
ราคาที$มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว  และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 

 7. การทาํสัญญาจ้าง 
 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจา้ง) จะตอ้งทาํ
สัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.5 กบัสํานักงานภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที$ได้รับหนังสือ 

แจ้งให้ไปทําสัญญา  และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้าง 

ที$ประกวดราคาจ้างดว้ยว ิธ ีการทางอ ิเล ็กทรอนิกส์ได  ้ให ้สํานกังานย ึดถ ือไว ใ้นขณะทําส ัญญา  
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ$งอยา่งใดดงัต่อไปนี�   
 7.1 เช็คที$ธนาคารสั$งจ่ายให้แก่สํานักงาน ชื$อบัญชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็ค 
ลงวนัที$ที$ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
 7.2 หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั  ดงัระบุ
ในขอ้ 1.6 (2) 
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 7.3 หนังสือคํ� าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที$ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื$อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ$ งได้แจง้ชื$อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือ 
คํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
 7.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 หลกัประกนันี� จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี�ยภายใน 15 วนันับถดัจากวนัที$คู่สัญญาพน้จาก 
ขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างตามเอกสารกําหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และ
กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ  ดงัระบุในขอ้ 1.10 

 9. อตัราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตรา ร้อยละ 0.10  ของค่าจ้าง 

ตามสัญญาต่อวนั 

                        10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
 ผู ้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ$ งได้ทําข้อตกลง 
เป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่อง
ของงานจ้างที$ เกิดขึ� นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจากวันที$สํานักงานได้รับมอบงาน  
โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที$ได้รับแจ้ง

ความชํารุดบกพร่อง 
 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื$น ๆ 
     11.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั� งนี�  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552 
 ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงอาคารสถานที
 ในการดํ า เ นินงานของ

คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ
มเติม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ครั�งนี�  เป็นเงินทั�งสิ�น   8,109,000.-  บาท   (แปดล้านหนึ
งแสนเก้าพนับาทถ้วน) 
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   11.2 เมื$อสํานักงานได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด ให้เป็นผูรั้บจา้ง และได้ตกลงจา้ง 
ตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูร้ับจา้งจะตอ้งสั$งหรือนาํสิ$งของมาเพื$อ
งานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที$มีเรือไทยเดินอยู ่
และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที$รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคา 
ซึ$ งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี�  
  (1) แจ้งการสั$งหรือนําสิ$ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน 7 วนั นบัตั�งแต่วนัที$ผูรั้บจา้งสั$ง หรือซื�อของจากต่างประเทศ  
เวน้แต่เป็นของที$รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื$นได ้
  (2)  จดัการให้สิ$ งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที$มีสิทธิเช่นเดียวกับ 
เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ$งของนั�น โดยเรืออื$นที$มิใช่เรือไทย ซึ$ งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื$น หรือเป็นของที$รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื$น 
  (3) ในกรณีที$ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
 11.3 ผูเ้สนอราคาซึ$ งได้ยื$นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ต่อสํานกังาน  แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื$อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคา
แลว้ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื$อนไขที$กาํหนดใน ขอ้ 4.7 (3) (4) และ (5)  
มิฉะนั�น สํานกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื$น (ถา้มี) 
รวมทั�งอาจพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
 11.4 การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาให้ดําเนินการในกรณีดังต่อไปนี�

  11.4.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื
อเข้าสู่กระบวนการ

เสนอราคา  ตามวนั  เวลา  และสถานที
ที
กาํหนด 

           11.4.2   ผู้มีสิทธิเสนอราคาที
มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 

           11.4.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา  LOG  IN  แล้ว  แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอ

ราคาผดิเงื
อนไขที
กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากบัราคาเริ
มต้นการประกวดราคา 

           11.4.4   ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื
อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคา

สุดท้ายในการเสนอราคา 
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  11.5 ผูเ้สนอราคาซึ� งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายใน
เวลาที�ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจาก 
ผูอ้อกหนังสือคํ/ าประกันซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั/ ง 
จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้/งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
 11.6  สํานกังานสงวนสิทธิ: ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญา 
ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนํามาใช ้
ในกรณีที$ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ$มขึ�น  
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที$ที$ระดบัที$กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที$
กาํหนดไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาที$สํานกังานไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที$ได้
ระบุในขอ้ 1.7 

 13.  มาตรฐานฝีมอืช่าง 

 เมื$อสํานกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง 
ตามประกาศนี� แล้ว  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมี 
และใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. 
และ ปวท.  หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที$ ก.พ.  รับรองให้เขา้รับราชการได ้  ในแต่ละสาขาช่าง จาํนวน
อยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปนี�  
 13.1  วศิวกรรมไฟฟ้า 
 13.2  สถาปนิก หรือ มณัฑนากร 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจ้างพึงปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ที$กฎหมายและ
ระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 
            สาํนกังาน ก.พ. 
                 มกราคม  2552  
 
 
 
 



  

  
เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 

ปรับปรุงอาคารสถานที
ในการดําเนินงาน 

ของคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ
มเติม  ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
เรียน     รองเลขาธิการ ก.พ. 
  1.  ขา้พเจา้  บริษทั/หา้ง/ร้าน ............................................................................................ 
อยูเ่ลขที� ....................... ถนน .............................................. ตาํบล/แขวง ........................................................ 
อาํเภอ/เขต ........................................ จงัหวดั .......................................โทรศพัท ์............................................ 
โทรสาร ................................ โดย ...................................................................................... ผูล้งนามขา้งทา้ยนี/  
ไดพ้ิจารณาเงื�อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ เลขที� ......../2552  
และเอกสารเพิ�มเติมเลขที� .................. (ถา้มี)  โดยตลอดและยอมรับขอ้กาํหนดและเงื�อนไขแลว้  รวมทั/ง
รับรองวา่ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที�กาํหนด  และไม่เป็นผูทิ้/งงานของทางราชการ 
  2.  ขา้พเจา้ขอเสนอรายการพสัดุ แบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามข้อกาํหนดเงื�อนไข แบบรูปรายการละเอียดดังที�ได้ระบุไวใ้น 
ใบแจง้ปริมาณงาน แนบทา้ยใบยื�นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์นี/  และกาํหนด 
ส่งมอบ ดงัต่อไปนี/  
 

ลาํดับ รายการ จํานวน กาํหนดส่งมอบ 

(วนั) 

1 งานปรับปรุงอาคารสถานที�ในการดาํเนินงาน 
ของคณะกรรมการพิทกัษร์ะบบคุณธรรม   
(ก.พ.ค.) เพิ�มเติม ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

1  งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 3. ค ํา เ ส น อ นี/ จ ะ ยื น อ ยู่ เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ....................ว ัน  (ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  90 ว ัน )   
นบัแต่วนัยืนยนัราคาสุดทา้ย และสํานกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี/   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที�จะครบกาํหนด
ระยะเวลาดงักล่าว  หรือระยะเวลาที�ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที�สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  
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4. ในกรณีที�ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที�จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน   10   วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที�ระบุไว้ในข้อ 7 ของเอกสาร 
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานกังาน  ก.พ. ก่อนหรือขณะที�ไดล้งนามในสัญญา  
เพื�อเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
  หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัใหค้รบถว้นตามที�ระบุไวข้า้งตน้นี/   ขา้พเจา้ยอมใหส้าํนกังาน ก.พ.  
ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ/าประกนั รวมทั/งยินดีชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ที�อาจมีแก่
สํานักงาน ก.พ.  และสํานักงาน ก.พ.  มีสิทธิจะให้ผู ้เสนอราคารายอื�นเป็นผู ้ประกวดราคาได้  หรือ 
สาํนกังาน ก.พ. อาจเรียกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

5. ขา้พเจา้ยอมรับวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผูกพนัที�จะรับคาํเสนอนี/  รวมทั/งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ/นในการที�ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

6.   บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตวัอยา่ง (Sample) แคตตาล็อก แบบรูป
รายการละเอียด  คุณลกัษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ� งขา้พเจา้ไดส่้งให้แก่สํานกังาน ก.พ. ขา้พเจา้ยินยอม
มอบใหส้าํนกังาน ก.พ.  ไวเ้ป็นเอกสารและทรัพยสิ์นของทางราชการ  
  สาํหรับตวัอยา่งที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ ซึ� งสํานกังาน ก.พ. คืนให้ ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  ที�เกิดขึ/นกบัตวัอยา่งนั/น  
 7.  เพื�อเป็นหลกัประกนัในการปฏิบติัโดยถูกตอ้งตามที�ไดท้าํความเขา้ใจ และตามความ
ผกูพนัแห่งคาํเสนอนี/   ขา้พเจา้ขอมอบ……………………………………….................................................... 
………………………………………เพื�อเป็นหลกัประกนัซอง เป็นเงินจาํนวน…………………….บาท   
(.............................................................................................)  มาพร้อมนี/  

8. ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที�ได้ยื�นในการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี/โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่สาํนกังาน ก.พ. ไม่ตอ้งรับผดิชอบใด ๆ ในความผิดพลาด   
หรือตกหล่น  
 9. การประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี/ ไดย้ื�นเสนอโดยบริสุทธิ:   ยุติธรรม 
และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ�ง หรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที�ไดย้ื�นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
                                      เสนอมา      ณ      วนัที�         เดือน                        พ.ศ.  
                                              ลงชื�อ   ..................………….....................                                  
                            (......................................................)  
                                             ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                   ประทบัตรา (ถา้มี)  



1 0.80

30 วนั

2 6.00

30 วนั

3 35.20

30 วนั

- รื�อถอนในส่วนที�จะตอ้งรื�อ แลว้เสร็จ

การแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ
งานปรับปรุงอาคารสถานที&ในการดําเนินงานของคณะกรรมการพทิกัษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เพิ&มเติม

……………………………………………………………………….

- ขดัลา้งทาํความสะอาดผนงัเดิม แลว้เสร็จ

งวดที& เป็นเงินร้อยละ ของค่าจ้างเหมาตามที&ตกลงทาํสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื&อผู้รับจ้างได้ทาํการก่อสร้างดังนี8.-

- ปรับพื�นสาํหรับปูวสัดุสาํเร็จรูป  แลว้เสร็จ
- ก่ออิฐผนงัติดตั�งวงกบประตู แลว้เสร็จ

- ปูพื�นและบุผนงักระเบื�องเซรามิค แลว้เสร็จ
กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ

- ฉาบปูนผนงัภายใน-ภายนอกในส่วนที�ตอ้งฉาบ แลว้เสร็จ

- ติดตั�งโครงเคร่าฝ้าเพดาน แลว้เสร็จ

- กรุผนงัแผน่ยบิซั�มบอร์ด  ผนงัซิเมนตไ์ฟเบอร์ แลว้เสร็จ

- เดินท่อประปา , ท่อนํ�าทิ�ง แลว้เสร็จ  

ของค่าจ้างเหมาตามที&ตกลงทาํสัญญาว่าจ้าง
จะจ่ายให้เมื&อผู้รับจ้างได้ทาํการก่อสร้างดังนี8.-

งวดที& เป็นเงินร้อยละ

- ติดตั�งวงกบประตูไม ้- อลูมิเนียม  แลว้เสร็จ

- ติดตั�งโครงเคร่าผนงั แลว้เสร็จ

งวดที&
จะจ่ายให้เมื&อผู้รับจ้างได้ทาํการก่อสร้างดังนี8.-

- เดินท่อสาํหรับร้อยสายไฟฟ้าระบบต่างๆ  แลว้เสร็จ  
กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ

- ร้อยสายไฟฟ้าระบบต่างๆ แลว้เสร็จ

เป็นเงินร้อยละ ของค่าจ้างเหมาตามที&ตกลงทาํสัญญาว่าจ้าง

- ตกแต่งผนงัหอ้งประชุมและติดตั�งบอร์ดต่างๆ  แลว้เสร็จ
- บุแผน่ฝ้าเพดานพร้อมบวัฝ้าเพดาน แลว้เสร็จ

- ส่งมอบครุภณัฑห์อ้งไต่สวนและหอ้งพิจารณาคดี แลว้เสร็จ

- ปูพื�นกระเบื�องยางพร้อมบวัเชิงผนงั แลว้เสร็จ
- ติดตั�งบานประตูไม ้, อลูมิเนียม ,พีวซีีพร้อมอุปกรณ์  แลว้เสร็จ

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.10

- ติดตั�งดวงโคมไฟฟ้า สวติช์เตา้รับ ระบบโทรศพัท ์ระบบเครื�อข่ายคอมพิวเตอร์ แลว้เสร็จ
- ติดตั�งเครื�องปรับอากาศและพดัลมระบายอากาศ แลว้เสร็จ

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ



4 40.00

15 วนั

5 18.00

15 วนั

กาํหนดเวลาแลว้เสร็จทั�งหมดภายใน  120  วนั  แบ่งงวดงานออกเป็น  5  งวด

กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ

- นอกจากนี�ใหท้าํการก่อสร้างงานส่วนอื�นๆ ที�เหลือทั�งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยถูกตอ้ง
   ครบถว้นตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ

- ทาํการทดสอบระบบสุขาภิบาล, ระบบไฟฟ้า, ระบบโทรศพัทแ์ละระบบต่าง ๆ-
    จนใชก้ารไดเ้รียบร้อยสมบูรณ์  ทั�งหมดแลว้เสร็จ

- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั�ง ภายในและภายนอกในส่วนที�ตอ้งทา  ทั�งหมดแลว้เสร็จ

หมายเหตุ

- ติดตั�งเครื�องสุขภณัฑแ์ละอุปกรณประกอบหอ้งนํ�า แลว้เสร็จ

- ปูพรมแผน่สาํเร็จรูปพร้อมบวัเชิงผนงั แลว้เสร็จ

งวดที& เป็นเงินร้อยละ ของค่าจ้างเหมาตามที&ตกลงทาํสัญญาว่าจ้าง

- ติดตั�งระบบโสตทศัณูปกรณ์หอ้งประชุม แลว้เสร็จ

- ส่งมอบครุภณัฑห์อ้งประชุม แลว้เสร็จ

งวดที& เป็นเงินร้อยละ ของค่าจ้างเหมาตามที&ตกลงทาํสัญญาว่าจ้าง

- ติดตั�งแผงควบคุมอตัโนมติั ระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ  แลว้เสร็จ
กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ

จะจ่ายให้เมื&อผู้รับจ้างได้ทาํการก่อสร้างดังนี8.-
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จะจ่ายให้เมื&อผู้รับจ้างได้ทาํการก่อสร้างดังนี8.-


