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ประกาศสํานักงาน  ก.พ. 

เรื
อง  ประกวดราคาจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคาร 

สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 --------------------------------  

 

   สาํนกังาน ก. พ.  มีความประสงค์จะประกวดราคาจา้งเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์
ประจาํอาคารสาํนกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 

 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างครั�งนี� เป็นเงินจํานวน 61,306,000.- บาท 

(หกสิบเอด็ล้านสามแสนหกพนับาทถ้วน) 
 
 

          1.  ผูมี้สิทธิประมูลจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปนี,  
     1.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานที.ประกวดราคาจา้งดงักล่าวดว้ย

วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์   
     1.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้.ถูกระบุชื.อไวใ้นบญัชีรายชื.อผูทิ้,งงานของทางราชการและ

ไดแ้จง้เวยีนชื.อแลว้  หรือไม่เป็นผูที้.ไดรั้บผลของการสั.งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื.นเป็นผูทิ้,งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

     1.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื.น และ/หรือ 
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาจา้งครั, งนี,    
  1.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ9 หรือความคุม้กนั  ซึ. งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ,น
ศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั.งใหส้ละสิทธิ9 ความคุม้กนัเช่นวา่นั,น 
  1.5   ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงาน ดงันี,  
   1.5.1 ผลงานดา้นตกแต่งภายใน ประเภทครุภณัฑ์จดัซื,อจดัสร้าง ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า 
15,000,000.- บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) ต่อหนึ.งสัญญา หรือ 
   1.5.2 ผลงานก่อสร้างที.มีมูลค่างานเฉพาะด้านตกแต่งภายใน ประเภทครุภณัฑ์
จดัซื,อจดัสร้าง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 15,000,000.- บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) ต่อหนึ.งสัญญา  

 

  ทั,งนี,   ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี นบัจากวนัที.งานแลว้เสร็จ
จนถึงวนัที.ยื.นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที.เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กบัส่วนราชการ หน่วยงานอื.นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ.น 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที.สาํนกังาน ก.พ. เชื.อถือ 
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 2. ผูเ้สนอราคาควรไปรับฟังคาํชี, แจงรายละเอียดและดูสถานที.โดยพร้อมกัน ในวนัที.
.................................................เวลา .................. น.  ห้อง.......................................ณ สํานกังาน ก.พ.     
จงัหวดันนทบุรี ตั,งอยูเ่ลขที. 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท ์ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 11000  
ผูเ้สนอราคาที.ไม่ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที. จะตอ้งปฏิบติัตามที.สํานักงาน ก.พ. กาํหนด เสมือนกบั        
ผูเ้สนอราคาที.ไปฟังรายละเอียดและดูสถานที.ทุกประการ 

 3. กาํหนดยื.นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที........................
ระหวา่งเวลา  .............  น.  ถึง  .............. น. ณ ห้อง....................  อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร.....ชั,น.....) 
สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ตั, งอยู่เลขที. 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ 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 เอ็น วี แพลนเน็ต ชั,น 4 เลขที. 88/88 หมู่ที. 2 ซอยงามวงศว์าน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ     
พานาโซนิค) ซึ. งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจา้งครั, งนี,  
 

  ผูส้นใจติดต่อขอซื,อเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้นราคา
ชุดละ 5,000.- บาท (ห้าพนับาทถว้น) ไดที้.กลุ่มงานบริหารทรัพยสิ์น อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร 3 ชั,น 3)  
สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ตั, งอยู่เลขที. 47/101 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตาํบลตลาดขวญั อาํเภอเมือง  
จงัหวดันนทบุรี 11000 ตั,งแต่บดันี, จนถึงวนัที. ............................................ จนถึงวนัที. ............................... 
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0 2547 1097 ในวนัและเวลาราชการ 
 
                     ประกาศ    ณ   วนัที......................................... 
 
 
    วา่ที.ร้อยตรี 
 

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

 

 



  
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์  เลขที
  …… / 2552 

จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคารสํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี 

ตามประกาศสํานักงาน ก.พ. 

ลงวนัที
  …………………………………………. 
 

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

   สํานกังาน ก.พ. ซึ. งต่อไปนี, เรียกว่า “สํานกังาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาจา้งเหมา
ตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑ์ประจาํอาคารสํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี,  
  

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

1.1 แบบรูปรายการละเอียด ประกอบดว้ย 
(1)  แบบตกแต่งภายใน 
(2)  รายการประกอบแบบ 

1.2 แบบใบยื.นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง 
1.3 แบบใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ) 
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 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานที.ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
   2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้.ถูกระบุชื.อไวใ้นบญัชีรายชื.อผูทิ้,งงานของทางราชการและ 
ไดแ้จง้เวียนชื.อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้.ไดรั้บผลของการสั.งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื.นเป็นผูทิ้,งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
   2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื.น และ/หรือตอ้ง 
ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.8 
   2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ9 หรือความคุม้กนั ซึ. งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ,นศาล
ไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไม่มีคาํสั.งใหส้ละสิทธิ9 และความคุม้กนัเช่นวา่นั,น 
   2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงาน ดงันี�  
    2.5.1  ผลงานดา้นตกแต่งภายใน ประเภทครุภณัฑ์จดัซื�อจดัสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
15,000,000.- บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) ต่อหนึ6งสัญญา หรือ 
    2.5.2  ผลงานก่อสร้างที6มีมูลค่างานเฉพาะดา้นตกแต่งภายใน ประเภทครุภณัฑ์จดัซื�อ
จดัสร้าง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 15,000,000.- บาท (สิบหา้ลา้นบาทถว้น) ต่อหนึ6งสัญญา  

 

 ทั,งนี,   ผลงานดงักล่าวเป็นผลงานภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวนัที.งานแล้วเสร็จ
จนถึงวนัที.ยื.นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที.เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กบัส่วนราชการ หน่วยงานอื.นของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ.น 
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที.สาํนกังาน ก.พ. เชื.อถือ 

  3. หลกัฐานการเสนอราคา 

   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  แยกเป็น 2 ส่วน คือ 

   3.1  ส่วนที
 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

    (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั ให้ยื.นสําเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื.อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
     (ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ให้ยื.นสําเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายชื.อกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และบญัชี
ผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
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    (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ให้ยื.นสําเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที.ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที.มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื.นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื.น
เอกสารตามที.ระบุไวใ้น  (1) 
    (3) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ.ม พร้อมรับรองสาํเนา 
ถูกตอ้ง 
     (4) บญัชีเอกสารส่วนที.  1  ทั,งหมดที.ไดย้ื.นตามแบบในขอ้  1.9 (1)   

   3.2 ส่วนที
  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 

     (1) หนังสือมอบอาํนาจซึ. งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที.ผู ้เสนอราคา 
มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื.นทาํการแทน 
        (2) หลกัประกนัซอง  ตามขอ้  5 
          (3) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมทั,งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   
     (4) แบบใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ)  
     (5)  บญัชีเอกสารส่วนที. 2 ทั,งหมดที.ไดย้ื.นตามแบบในขอ้ 1.9 (2) 
  4. การเสนอราคา 
   4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยื.นขอ้เสนอตามแบบที.กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี,  โดยไม่มีเงื.อนไขใด ๆ ทั,งสิ,น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถ้วน   
ลงลายมือชื.อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน 
   4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ ในแบบใบแจง้ปริมาณงาน (BOQ) ใหค้รบถว้น 
   4.3  ผูเ้สนอราคาจะต้องกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วนั นับแต่วนัยืนยนัราคาสุดท้าย  
โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที.ตนเสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
   4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการตามสัญญาที.จะจา้งให้แลว้เสร็จ 
ไม่เกิน 240 วนั นบัถดัจากวนัที.สาํนกังาน ก.พ. แจง้ใหเ้ขา้ดาํเนินการ  
   4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งหนังสือแสดงเงื.อนไขการจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามแบบในขอ้ 1.4  จาํนวน 3 ชุด  
   4.6 ก่อนยื.นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูเ้สนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี.ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั,งหมดเสียก่อน     
ที.จะตกลงยื.นขอ้เสนอตามเงื.อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื.นเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ในวนัที.……………............................. ระหว่างเวลา…………………..น. ถึง…………………น. 
ณ………………………......................อาคารศูนยส์ัมมนา (อาคาร 3 ชั�น 3)  สํานกังาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี  
ตั�งอยูเ่ลขที6  47/101  หมู่ 4  ถนนติวานนท ์ ตาํบลตลาดขวญั  อาํเภอเมือง  จงัหวดันนทบุรี  11000 
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  เมื.อพน้กาํหนดเวลายื.นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ จะไม่รับ
เอกสารเพิ.มเติมโดยเด็ดขาด 

  คณะกรรมการประกวดราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่
เป็นผูเ้สนอราคาที.มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื.น  หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่าง 
ผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ 1.8 (1) ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั,งตรวจสอบขอ้เสนอตามขอ้ 3.2 และแจง้ผูเ้สนอราคาแต่ละราย
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน  ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื.นใดที.มีหลกัฐานวา่ ผูเ้สนอ
ราคารับทราบแลว้ 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที.มีการเสนอราคาดว้ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม                  
ขอ้ 1.8 (2) คณะกรรมการประกวดราคาจะตดัรายชื.อผูเ้สนอราคารายนั,นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และ
สาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้,งงาน  

  ผูเ้สนอราคาที.ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื,องต้น เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที.มีผลประโยชน์ 
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื.น หรือเป็นผูมี้ประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที.กระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผูเ้สนอราคาที.ไม่ผ่านคุณสมบติัทางดา้นเทคนิค
อาจอุทธรณ์คาํสั.งดงักล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที.จดัหาพสัดุภายใน 3 วนันับแต่วนัที.ได้รับแจง้จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที.จดัหาใหถื้อเป็นที.สุด 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจา้งด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้ง จนไม่อาจดาํเนินการต่อไปให้แลว้เสร็จภายในเวลาที.กาํหนดไว ้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั.งพกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื.อสารกบั
บุคคลอื.น และเมื.อแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้าํเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั,นตอนที.คา้งอยูภ่ายใน
เวลาของการเสนอราคาที.ยงัเหลือก่อนจะสั.งพกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งสิ,นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้
เสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั.งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาํหนดวนั เวลาและสถานที. เพื.อเริ.มตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้
ใหผู้มี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที.อยูใ่นสถานที.นั,นทราบ  

  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตดัสินใจดาํเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคาฯ  เพื.อใหก้ารประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
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   4.7 ผูเ้สนอราคาที.มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้เสนอราคาในวนัที. ....................... 
                -   ลงทะเบียน                   ระหวา่งเวลา  ..................  น. ถึง  ....................... น. 
                -   ทดสอบระบบ                   ระหวา่งเวลา  ..................  น. ถึง  ....................... น. 
                -   เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา    ระหวา่งเวลา  ..................  น. ถึง  ................. น. 
ณ บริษทั บีส ไดเมนชั6น จาํกดั ตั�งอยูที่6อาคาร เอ็น วี แพลนเน็ต ชั�น 4 เลขที6 88/88 หมู่ที6 2 ซอยงามวงศว์าน 6 
ถนนงามวงศ์วาน ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี (หลงักระทรวงสาธารณสุข ตึกศูนยบ์ริการ     
พานาโซนิค) ซึ. งเป็นผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาครั, งนี,  โดยจะตอ้งปฏิบติัดงันี,  

(1) ผูเ้สนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื.อนไขการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  
   (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
เริ.มตน้ที. 61,306,000.- บาท (หกสิบเอด็ลา้นสามแสนหกพนับาทถว้น)  
     (3) ราคาที6 เสนอจะต้องเป็นราคาที6รวมภาษีมูลค่าเพิ6ม และภาษีอื6น ๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
     (4) ราคาที6เสนอในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้ง 
ตํ6ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
     (5) ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื6อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ�นแล้ว 
จะตอ้งยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที6ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที6เสนอหลงัสุด 
     (6) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัยืนยนัราคา
สุดทา้ย โดยภายในกาํหนดยืนราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที.ตนเสนอไว ้และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
     (7) ผูเ้สนอราคาที.เขา้ร่วมประกวดราคาฯ จะตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายในการจดั
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั,งนี, จะแจง้ให้
ทราบในวนัเสนอราคา 

       5. หลกัประกนัซอง 

   ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื.นซองเอกสารทางด้านเทคนิค  
จํานวน 3,065,300.- บาท (สามล้านหกหมื
นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา

การคํ�าประกัน ตั�งแต่วันยื
นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ�นสุดการยืนราคา (ตั�งแต่

วนัที
...................................................ถึง  วันที
  .......................................................) โดยหลกัประกนัให้ใช้
อยา่งหนึ.งอยา่งใดดงัต่อไปนี,    
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   5.1 เช็คที.ธนาคารสั.งจ่ายใหแ้ก่สาํนกังาน ชื.อบญัชี “สํานักงาน ก.พ.”  โดยเป็นเช็คลงวนัที.
ที.ยื.นซองเอกสารทางดา้นเทคนิค  หรือก่อนหนา้นั,นไม่เกิน  3  วนัทาํการของทางราชการ 
   5.2 หนงัสือคํ,าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือคํ,าประกนัดงัระบุในขอ้  1.6 (1) 
   5.3 หนงัสือคํ,าประกนัของบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที.ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื.อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ,าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ. งได้แจง้เวียนชื.อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ,าประกนัดงัระบุ
ในขอ้ 1.6 (1) 
   5.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

 หลกัประกนัซองตามขอ้นี,  สํานกังานจะคืนให้ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ,าประกนัภายใน 15 วนั นบั
ถดัจากวนัที.ได้พิจารณาในเบื,องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายที.คดัเลือกไวซึ้. งเสนอราคาตํ.าสุด              
จะคืนใหต่้อเมื.อไดท้าํสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือเมื.อผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
 การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี,ย 
 

 6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 

  6.1 ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี,  สํานกังานจะพิจารณาตดัสิน
ดว้ยราคารวม 

  6.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยื.นหลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยื.นเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคารายนั,น   
เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเงื.อนไขของเอกสารประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที.มิใช่สาระสําคญั ทั,งนี,  เฉพาะในกรณีที.พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์
ต่อสาํนกังานเท่านั,น 

  6.3 สาํนกังานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี,  
    (1) ไม่ปรากฏชื.อผูเ้สนอราคารายนั, น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสาํนกังาน 
     (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,งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ. งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะ
พิจารณา ทั,งนี,  เพื.อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของสํานกังานเป็นเด็ดขาด  
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั,งสํานกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ย 
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้,งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที.ไดรั้บการคดัเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที.เชื.อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หรือใชชื้.อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื.นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
  ในกรณีที.ผูเ้สนอราคาตํ.าสุด เสนอราคาตํ.าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสาํนักงานจะให้ผูเ้สนอราคานั,นชี, แจงและแสดงหลกัฐานที.ทาํให้เชื.อได้
ว่า ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากคาํชี,แจงไม่เป็นที.รับฟังได ้สาํนกังานมีสิทธิที.จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั,น 
  6.6 ในกรณีที.ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์วา่ ผูเ้สนอราคาที.มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที.มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอ
ราคารายอื.น หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที.กระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามขอ้ 1.8 สํานกังานมีอาํนาจที.จะตดัรายชื.อผูเ้สนอราคาที.มีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว  และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั,นเป็นผูทิ้,งงาน 

 7. การทาํสัญญาจ้าง 

   ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) จะตอ้งทาํสัญญา
จา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.5 กบัสํานกังานภายใน 10 วนั นบัถดัจากวนัที.ไดรั้บหนงัสือแจง้ให้ไป
ทาํสัญญาและจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาค่าจา้งที.ประกวดราคา
จา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้สาํนกังานยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ.ง
อยา่งใดดงัต่อไปนี,   
   7.1  เช็คที.ธนาคารสั.งจ่ายให้แก่สํานกังาน ชื.อบญัชี “สํานักงาน ก.พ.” โดยเป็นเช็คลงวนัที.
ที.ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั,นไม่เกิน 3 วนัทาํการของทางราชการ 
   7.2 หนงัสือคํ,าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือคํ,าประกนั  ดงัระบุ
ในขอ้ 1.6 (2) 
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   7.3 หนงัสือคํ,าประกนัของบริษทัเงินลงทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์.ไดรั้บอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื.อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ, าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ. งได้แจ้งชื.อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ, า
ประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.6 (2) 
   7.4 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 

 หลกัประกนันี, จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี,ยภายใน 15 วนันบัถดัจากวนัที.คู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนั
ตามสัญญาจา้งแลว้ 

  8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างตามเอกสารกําหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และ
กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ  ดงัระบุในขอ้ 1.10 

    9. อตัราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 17 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ 0.10 ของค่าจา้งตามสัญญา
ต่อวนั 
 10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

        ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ. งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
หรือทาํสัญญาจา้ง ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.5 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้ง
ที.เกิดขึ,นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัถดัจากวนัที.สํานกังานไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัที.ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

         11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื
น ๆ 

           11.1  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั, งนี,  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2552 
   ราคากลางของงานจ้าง เหมาตกแต่ งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคาร       

สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั�งนี� เป็นเงินทั�งสิ�น 

61,306,000.- บาท (หกสิบเอด็ล้านสามแสนหกพนับาทถ้วน) 
     11.2  เมื.อสาํนกังานไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด ให้เป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูร้ับจา้งจะตอ้งสั.งหรือนาํสิ.งของมาเพื.องานจา้ง
ดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั,นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที.มีเรือไทยเดินอยู ่และ
สามารถให้บริการรับขนไดต้ามที.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ. งเป็น 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี,  
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    (1) แจง้การสั.งหรือนาํสิ. งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัตั,งแต่วนัที.ผูรั้บจา้งสั.ง หรือซื,อของจากต่างประเทศ   
เวน้แต่เป็นของที.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื.นได ้
    (2) จดัการให้สิ. งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที.มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ.งของนั,น โดยเรืออื.นที.มิใช่เรือไทย ซึ. งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั,นก่อนบรรทุกของ 
ลงเรืออื.น หรือเป็นของที.รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออื.น 
    (3) ในกรณีที.ไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
  11.3 ผูเ้สนอราคาซึ. งได้ยื.นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
สาํนกังาน แลว้จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเมื.อไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้เสนอราคาแลว้
ตอ้งเขา้ร่วมเสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื.อนไขที.กาํหนดใน ขอ้ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั,น 
สาํนกังานจะริบหลกัประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื.น (ถา้มี) รวมทั,งอาจ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้,งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะถูกยดึหลกัประกนัซองในกรณดีังต่อไปนี�  

     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 หรือเสนอราคาผดิ 

เงื
อนไขที
กาํหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า  หรือเท่ากบัราคาเริ
มต้นการประมูล 

    11.4.4  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื
อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้าย

ในการเสนอราคา 
           11.5 ผูเ้สนอราคาซึ. งสํานกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลา
ที.ทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7 สาํนกังานจะริบหลกัประกนัซอง หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนังสือคํ,า
ประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื.น (ถ้ามี) รวมทั,งจะพิจารณาให้เป็นผู ้
ทิ,งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 
  11.6 สํานกังานสงวนสิทธิ9 ที.จะแกไ้ขเพิ.มเติมเงื.อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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   12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ 1.7 จะนาํมาใชใ้นกรณีที.
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ.มขึ,น  
   สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที.ที.ระดบัที.กาํหนดไวใ้นวนัแล้วเสร็จตามที.
กาํหนดไวใ้นสัญญา หรือภายในระยะเวลาที.สํานกังานไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที.ได้
ระบุในขอ้ 1.7 
 

  13. มาตรฐานฝีมือช่าง 

        เมื.อสํานักงานได้คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้งและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 
ตามประกาศนี,แลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน หรือผูมี้วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที. ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ในสาขาการก่อสร้าง จาํนวน
อยา่งนอ้ย 1 คน 
 

  14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
       ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์.กฎหมายและระเบียบ
ไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 
           สาํนกังาน ก.พ. 
             สิงหาคม  2552 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.1 

แบบรูปรายการละเอยีด 

งานจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคาร 

สํานักงาน ก.พ. จังหวดันนทบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.2 

แบบใบยื
นข้อเสนอการประกวดราคา 

จ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคาร 

สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี 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
จา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้กาํหนดเงื.อนไข แบบรูปรายการละเอียดดงัที.ไดร้ะบุไวใ้นใบแจง้
ปริมาณงาน แนบท้ายใบยื.นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางเล็กทรอนิกส์นี,  และกําหนด 
ส่งมอบ ดงัต่อไปนี,  
 

ลาํดับ รายการ จํานวน 
กาํหนดส่งมอบ 

(วนั) 

1 จา้งเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภณัฑป์ระจาํ
อาคารสาํนกังาน ก.พ.  จงัหวดันนทบุรี  

1  งาน 

 

 

 

 

 

 

 
 3. คาํเสนอนี, จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา.................วนั (ไม่น้อยกว่า 90 วนั) นบัแต่วนัยืนยนั
ราคาสุดทา้ย และสํานกังาน ก.พ. อาจรับคาํเสนอนี,   ณ  เวลาใดก็ไดก่้อนที.จะครบกาํหนดระยะเวลาดงักล่าว  
หรือระยะเวลาที.ยดืออกไปตามเหตุผลอนัสมควรที.สาํนกังาน  ก.พ.  ร้องขอ  
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4.  ในกรณีที.ขา้พเจา้ไดรั้บการพิจารณาให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ขา้พเจา้รับรองที.จะ  
  4.1 ทาํสัญญาตามแบบสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กบัสาํนกังาน ก.พ.  ภายใน 10 วนั นบัถดัจากวนัที.ไดรั้บหนงัสือใหไ้ปทาํสัญญา  
  4.2 มอบหลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาตามที.ระบุไวใ้นขอ้7 ของเอกสารประกวด
ราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่สํานกังาน  ก.พ. ก่อนหรือขณะที.ไดล้งนามในสัญญา เพื.อเป็น
หลกัประกนัการปฏิบติัตามสัญญาโดยถูกตอ้งและครบถว้น  
 หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัให้ครบถว้นตามที.ระบุไวข้า้งตน้นี,  ขา้พเจา้ยอมให้สํานกังาน ก.พ.  
ริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ,าประกนั รวมทั,งยินดีชดใชค้่าเสียหายใด ๆ ที.อาจมีแก่
สํานกังาน ก.พ. และสํานกังาน ก.พ. มีสิทธิจะให้ผูเ้สนอราคารายอื.นเป็นผูป้ระกวดราคาได ้หรือสํานกังาน ก.พ. 
อาจเรียกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได ้ 

5.  ขา้พเจา้ยอมรับว่าสํานกังาน ก.พ. ไม่มีความผูกพนัที.จะรับคาํเสนอนี,  รวมทั,งไม่ตอ้ง
รับผดิชอบในค่าใชจ่้ายใด ๆ อนัอาจเกิดขึ,นในการที.ขา้พเจา้ไดเ้ขา้เสนอราคา  

6.  บรรดาหลกัฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตวัอย่าง (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.  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที.ไดย้ื.นในการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี, โดยละเอียดแลว้ และเขา้ใจดีวา่สํานกังาน ก.พ. ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด   
หรือตกหล่น  
 9. การประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์นี, ไดย้ื.นเสนอโดยบริสุทธิ9   ยุติธรรม 
และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกนัโดยไม่ชอบดว้ยกฎหมายกบับุคคลใดบุคคลหนึ.ง หรือหลาย
บุคคล หรือกบัหา้งหุน้ส่วนบริษทัใด ๆ  ที.ไดย้ื.นเสนอราคาในคราวเดียวกนั  
                                      เสนอมา      ณ      วนัที.         เดือน                          พ.ศ.  
 

                                              ลงชื.อ   ..................………….....................                                  
                            (......................................................)  
                                             ตาํแหน่ง............................................................. 
                                                   ประทบัตรา (ถา้มี)  
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แบบใบแจ้งปริมาณงาน (BOQ) 

งานจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคาร 

สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (1) 

บทนิยาม 

  “ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที.เขา้
เสนอราคาในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังาน เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดย
ทางตรงหรือทางออ้มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื.นที.เขา้เสนอราคาในการประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของสาํนกังานในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้  ไดแ้ก่การที.บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปนี,  

(1)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ. งมีอาํนาจ 
หรือสามารถใช้อาํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ. งหรือ
หลายราย ที.เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้ง 
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั, งนี,  

(2)  มีความสัมพนัธ์กันในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือผูเ้ป็น
หุ้นส่วนไม่จาํกดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจาํกดั หรือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชน
จาํกดั เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดั
หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  อีกรายหนึ.งหรือหลายรายที.เสนอราคาให้แก่สํานกังานและผูใ้ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั, งนี,  
  คาํวา่  “ผูถื้อหุน้รายใหญ่”  ใหห้มายความวา่ 
  (ก)   กรณีผูเ้สนอราคาที.มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หมายความว่า 
ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี
สิบห้าในกิจการนั�น หรือในอตัราอื.นตามที.คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ
เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (ข)    กรณีผูเ้สนอราคาที.มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความวา่ ผู้ถือหุ้นซึ
งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละห้าในกิจการนั�น หรือในอตัราอื.นตามที.
คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุเห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (3)   มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1)  และ (2) โดยผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ.งเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดั
หรือบริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหนึ.งหรือหลายรายที.เขา้เสนอราคาให้แก่สํานกังานในการประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั, งนี,   หรือในนยักลบักนั 
 
 
 



       2 
    
  การดาํรงตาํแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส หรือบุตร     
ที.ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือวา่เป็นการดาํรงตาํแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการ
ถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
 
  ในกรณีบุคคลใดใชชื้.อบุคคลอื.นเป็นผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการ  ผูจ้ดัการผูบ้ริหาร 
ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้โดยที.ตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารที.แทจ้ริง  หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้น
ที.แทจ้ริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัที.เกี.ยวขอ้งไดเ้สนอราคาให้แก่สํานกังานในการประกวดราคาจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์คราวเดียวกนัให้ถือวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั,นมีความสัมพนัธ์กนัตาม (1) 
(2)  หรือ (3)  แลว้แต่กรณี 
 

............................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
            เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.8 (2) 

 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่าการที.ผูเ้สนอราคารายหนึ. ง
หรือหลายรายกระทาํการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสาํนกังาน ไม่วา่จะกระทาํโดยการสมยอมกนั หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับวา่จะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อื.นใด หรือใชก้าํลงัประทุษร้าย  
หรือข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือกระทาํการใดโดยทุจริต ทั,งนี,  โดยมี
วตัถุประสงคที์.จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนั หรือเพื.อให้ประโยชน์แก่ผูเ้สนอราคา 
รายหนึ.งรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํสัญญากบัสํานกังาน หรือเพื.อหลีกเลี.ยงการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือ
เพื.อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบสาํนกังาน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

............................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 (1) 

บัญชีเอกสารส่วนที
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  1.  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน ............ แผน่ 
บญัชีรายชื.อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน………….แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  จาํนวน ............แผน่ 

(ข)  บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน............. แผน่ 
หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน ............... แผน่ 
บญัชีรายชื.อกรรมการผูจ้ดัการ จาํนวน …….  แผน่ 
ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)จาํนวน........... แผน่ 
บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  จาํนวน ............. แผน่ 

2. ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 
สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  จาํนวน ............... แผน่ 

       (ก) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นบุคคลธรรมดา 
  -  บุคคลสัญชาติไทย 
      สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  จาํนวน .............. แผน่ 
    -  บุคคลที.มิใช่สัญชาติไทย 
      สาํเนาหนงัสือเดินทาง  จาํนวน ................ แผน่ 
       (ข) ในกรณีผูร่้วมคา้เป็นนิติบุคคล 
  - หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 
                 สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน ........ แผน่ 
      บญัชีรายชื.อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  จาํนวน  ……..แผน่ 

     ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)   จาํนวน  ……..  แผน่ 
- บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั 
   สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน .......... แผน่ 
   หนงัสือบริคณห์สนธิ  จาํนวน ................ แผน่ 
   บญัชีรายชื.อกรรมการผูจ้ดัการ  จาํนวน……..แผน่ 
    ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)   จาํนวน   …….  แผน่ 
   บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จาํนวน ………….แผน่ 

 



 2 
 

3. อื.น ๆ  (ถา้มี) 
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
             .........................................................................................................        
 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที.ขา้พเจา้ยื.นพร้อมซองใบเสนอราคา 

ในการการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 
 
    ลงชื.อ ................................................ ผูเ้สนอราคา 
              ( .............................................) 
           ประทบัตรา (ถา้มี) 

 

 

หมายเหตุ   ในกรณีที.เอกสารใด  ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํใหต้ามมาตรฐานของทางราชการ 
 ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื.อ 
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  บญัชีรายชื.อกรรมการผูจ้ดัการ  และบญัชีรายชื.อผูถื้อหุ้นรายใหญ่  เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.9 (2) 

บัญชีเอกสารส่วนที
 2 

 
1. หนงัสือมอบอาํนาจซึ.งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที.ผูเ้สนอราคา 

มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื.นลงนามในใบเสนอราคาแทน จาํนวน .... แผน่ 
2. หลกัประกนัซอง  จาํนวน ................ แผน่ 
3. แบบใบยื.นขอ้เสนอการประกวดราคาจา้ง  ตามแบบในขอ้ 1.2  จาํนวน .........แผน่ 
4. หลกัฐานแสดงผลงานดา้นตกแต่งภายในหรือผลงานก่อสร้างที.มีมูลค่างานเฉพาะ    

ดา้นตกแต่งภายใน ประเภทครุภณัฑจ์ดัซื,อจดัสร้าง  จาํนวน ...........แผน่ 
5. บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจง้ปริมาณงาน  จาํนวน................แผน่ 
6.   หนงัสือแสดงเงื.อนไขการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 ชุด 

จาํนวน ........ แผน่ 
7. อื.น ๆ  (ถา้มี)  
       ..............................................................................................................        
       .........................................................................................…….............        
       ..................................................................................…........................        
       ......................................................................................….....................        
       …...........................................................................................................        

 
  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  เอกสารหลกัฐานที.ขา้พเจา้ยื.นพร้อมซองใบเสนอราคา 
ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถูกตอ้งและเป็นความจริงทุกประการ 

 
 
    ลงชื.อ ............................................. ผูเ้สนอราคา 
              ( ..........................................) 

               ประทบัตรา (ถา้มี) 
 
 

หมายเหตุ   ในกรณีที.เอกสารใด  ส่วนราชการมิไดเ้ป็นผูจ้ดัทาํใหต้ามมาตรฐานของทางราชการ 
 ผูเ้สนอราคาสามารถจดัทาํ  และรับรองความถูกตอ้งของเอกสารได ้ เช่น บญัชีรายชื.อ 
 หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  บญัชีรายชื.อกรรมการผูจ้ดัการ  และบญัชีรายชื.อผูถื้อหุ้นรายใหญ่  เป็นตน้ 
 

 

 



 เอกสารแนบท้ายหมายเลข 1.10 

 

รายละเอยีดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กาํหนดเวลาแล้วเสร็จ 

งานจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมครุภัณฑ์ประจําอาคาร 

สํานักงาน ก.พ. จงัหวดันนทบุรี ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 


