
 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๐๑/๒๕๖๓ 

การจางกอสรางบานพักขาราชการระดับอาวุโสและชํานาญการ ตอกเสาเข็ม ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรีขันธ (กลุมงานอากาศเกษตร) ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน ๑ หลัง 

ตามประกาศ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ลงวันท่ี  ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 
                  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ" มีความประสงคจะ 

ประกวดราคาจางกอสราง บานพักขาราชการระดับอาวุโสและชํานาญการ ตอกเสาเข็ม ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรีขันธ (กลุมงานอากาศเกษตร) ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน ๑ 

หลัง ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ (กลุมงานอากาศเกษตร) ตําบลหนองพลับ อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรขัีนธ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                       (๑)   หลักประกันสัญญา 
                                ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 
                                                 .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
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                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก สถานี

อุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                                ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                         (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย 



 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน

ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
                                               (๒)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๕๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ใหเริ่มทํางาน 



                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตาม

ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย

อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรอืในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม

ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ จะพิจารณา

ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถานี

อุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                  ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถานีอุตุนิยมวิทยา



ประจวบคีรีขันธจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรขัีนธ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีสถานีอตุุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน

สวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปน

การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดย

ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี ้

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจง

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก

ขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธทรงไวซึง่สิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ 

เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถานีอุตุนยิมวิทยาประจวบคีรีขันธเปนเด็ดขาดผู

ยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธจะพิจารณา

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ

คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 

หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส



หรือสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอ

สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได สถานี

อุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ี

ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ

เสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และ

จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหสถานี

อุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้น ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวนันั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ 

และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๕ งวด ดังนี ้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานเจาะ

สํารวจช้ันดิน แลวเสร็จ- ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ แลวเสร็จ- ปรับพื้นท่ีกอสราง, วางผังกอสรางอาคารแลว

เสร็จ- ทําการตอกเสาเข็ม แลวเสร็จ- กอสรางฐานราก หลอเสาตอมอรับคานคอดิน แลวเสร็จ- เทคานคอดิน แลว

เสร็จ- เทพื้น ค.ส.ล. ภายในอาคารช้ันลางท้ังหมด แลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - หลอเสา ค.



ส.ล. รับพื้นช้ันท่ี ๒ แลวเสร็จ- กอสรางคานรับพื้นช้ันท่ี ๒ แลวเสร็จ- กอสรางพื้นช้ันท่ี ๒ แลวเสร็จ- กอสรางเสารับ

คานโครงหลังคา แลวเสร็จ- ติดต้ังโครงหลังคาพรอมมุงกระเบ้ืองหลังคาแลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๕ วัน 

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - กออิฐผนัง

พรอมติดต้ังวงกบประตูไม และวงกบหนาตางประตูไมท้ังช้ัน ๑ และช้ัน ๒ แลวเสร็จ- ติดต้ังบันไดและชานพักบันได 

แลวเสร็จ- ฉาบปูนผนังอาคารท้ังหมด แลวเสร็จ- ติดต้ังฝาเพดานแผนเรียบท้ังช้ันท่ี ๑ - ๒ และฝาเพดานสวนอื่นๆ 

ท้ังหมด แลวเสร็จ- วางระบบทอน้ําดีและทอโสโครกและบอเกราะ-บอซึม แลวเสร็จรอยละ ๕๐ ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๙๐ วัน 

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน - งานพื้นช้ัน 

๑ , งานปูกระเบ้ืองพื้นและบุกระเบ้ืองผนังหองน้ํา ท้ังหมดแลวเสร็จ- ติดต้ังประตู-หนาตาง ท้ังหมด แลวเสร็จ- วาง

ระบบประปาทอน้ําดีและทอโสโครก รวมท้ังบอเกรอะ-บอซึม แลวเสร็จ- ติดต้ังสุขภัณฑหองน้ํา ท้ังหมด แลวเสร็จ ให

แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด ให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิ

ของงานจางชวงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม

นอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข

ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                   ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไดรับ

อนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          ๑๐.๒   เมื่อสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง 

และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาว

เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน

ไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา



ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแตวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธจะริบหลักประกัน

การยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด

ในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด 

และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได 

โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไมได 

                                   (๑)    สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจาง

หรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรขัีนธ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปนี ้



                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีได

ระบุในขอ ๑.๕ 
                       ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่น

ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ไวช่ัวคราว 
  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 


