
      

 
 

 

  
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

กรมแพทย์ทหารเรือ 
เรื่อง   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม 

ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

          
 

                โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง
ตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค รพ.ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๒๐,๐๐๐. - บาท  (เจ็ดล้านห้า
แสนสองหมื่นบาทถ้วน)   
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 



  (๒) 
 
 
 
 ๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา                ไ ว้ กั บ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่ รพ.ฯ เชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่      
        มี.ค.๖๑   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
  
 



  (๓) 
 
 
 
 ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ  -  บาท ( - ) ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแตว่ันที่     ถึงวันที ่
   โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pinklao.go.th หรือwww.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๗๕ ๒๘๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม
มายังโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ผ่านทางอีเมล์ wanchai73@gmail.com หรือช่องทาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่   โดย รพ.ฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www.pinklao.go.th หรือwww.gprocurement.go.th ในวันที่    
 
    ประกาศ    ณ    วันที่     ๒๒      กุมภาพันธ์    พ.ศ.    ๒๕๖๑  
 
                                                              (ลงชื่อ)  พลเรือตรี  วิชัย  มนัสศิริวิทยา 
                                                                              (วิชัย  มนัสศิริวิทยา)  
                                                                  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า   
                                                                              กรมแพทย์ทหารเรือ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
      เลขที่ ๑๐ / ๒๕๖๑ 

การจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม 
ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค 

ตามประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ 
ลงวันที่     ๒๒     กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 

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

 

  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “รพ.ฯ”  มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจโรคกุมารเวชกรรม ชั้น๒ อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด    
  ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง   
   ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา 

      (๑) หลักประกันการเสนอราคา (เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ต้องยื่น) 
                   (๒) หลักประกันสัญญา 
                   (๓) หลักประกันผลงาน 

   ๑.๕   สูตรการปรับราคา 
  ๑.๖   บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
           (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
         ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
           (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
           (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๘  รายละเอียดการค านวณราคากลาง งานก่อสร้างตาม BOQ (Bill Of Quantities)  
  ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
   ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 



  -๒- 
 
 
 
 ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
        ๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา                ไ ว้ กั บ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
 ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
หรือหน่วยงานเอกชนที่ รพ.ฯ เชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้ าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิ จการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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 ๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
        ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                  (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

        (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

       (๔) เอกสารอื่นๆ เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
       (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
 ทั้งนี้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
     ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบ
อ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

       (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
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       (๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ

ก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่านั้น) 
       (๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
 (๕) ส าเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา                    ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง) 
       (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
 ทั้งนี้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
   ๔. การเสนอราคา 

 ๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคา
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   
       ๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า...........๑๒๐.....วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
     ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ....๙๐.....วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้เริ่มท างาน 

     ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
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 ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่            มี.ค.๖๑  ระหว่างเวลา  ๐๘๓๐  น. ถึง  ๑๖๓๐  น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 

 ๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท  
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องและ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ 
รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

         ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ รพ.ฯ  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ รพ.ฯ  จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ   

 ๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
     (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว 
      (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

      (๔)ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
       (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้ส าหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน  ๓๗๖,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ด
หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
 ๕.๒ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้ รพ.ฯ  ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่...ภายใน ๕ วันหลังวันเสนอราคา........ระหว่างเวลา.....๐๘๓๐......
น. ถึง.....๑๖๐๐.........น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ 
 (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วม
ค้า ก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมกระทรวงพาณิชย์ 

  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ รพ.ฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
       ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์ราคา 
      ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รพ.ฯจะพิจารณาจาก ราคารวม 
 
 



   -๗- 
 
 
  (ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ....รพ.ฯ  ........
จะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 

          (๑) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ.........................................  
          (๒) ............................................ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ......................................... 
          (๓) ............................................ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ........................................ 
          (๔) ............................................ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ......................................... 
          (๕) ............................................ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ......................................... 
          โดยก าหนดให้น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐  

     ๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่  
รพ.ฯ  ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่
มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
   ๖.๔ รพ.ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
         (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ รพ.ฯ   

      (๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
       (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
    ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ รพ.ฯ  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ รพ.ฯ  มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  ๖.๖ รพ.ฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆมิได้ รวมทั้ง รพ.ฯ    
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 
 
 



  -๘- 
 
 
 
 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือรพ.ฯ  จะ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก รพ.ฯ   
  ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา รพ.ฯ  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า
มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมี
ส่วนได้เสียผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
    ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ รพ.ฯ  ภายใน...๗.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ รพ.ฯ  ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

     ๗.๑ เงินสด 
     ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระ

ต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
     ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

     ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)    

 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       ๘.๑ (ส าหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
 รพ.ฯ  จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ท าส าเร็จจริง ตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนด
ไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
 (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 



  -๙- 
 
 
 
 (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ
งานที่ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ
หน่วยตามสัญญา 
 (๓) เมื่อปริมาณงานทีท่ าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก าหนดไว้ใน 
สัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชยเป็นค่า  
overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยปริมาณ กับปริมาณงานท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้
การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าวผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
  (๔) รพ.ฯ  จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่ รพ.ฯ จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ รพ.ฯ พิจารณาเห็นว่า
ปริมาณงานที่ท าเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการ
จ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริง ในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ รพ.ฯ  อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับจ่ายเงินค่างาน
งวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของ รพ.ฯ   
  รพ.ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง  เมื่อ รพ.ฯ  

หรือเจ้าหน้าที่ของ รพ.ฯ ได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก าหนดแห่ง
สัญญาทุกประการ รพ.ฯ  จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 
 ๘.๒ (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 รพ.ฯ  จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็นจ านวน  ๗ งวด ดังนี้ 

   งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามที่
ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
  งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มท างานตามสัญญา 
 งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มท างานตามสัญญา 
 งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มท างานตามสัญญา 
 
 



  -๑๐- 
 
 
 
 งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามที่
ก าหนด  ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มท างานตามสัญญา                           
  งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
 ๙. อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้  
 ๙.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก รพ.ฯ  

จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 ๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑  ของราคางานจ้าง 
             
  ๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เ กิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี – เดือน  นับถัดจากวันที่  รพ.ฯ  ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
            ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ - ของราคาค่าจ้างทั้งหมด  แต่ทั้งนี้
จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ รพ.ฯ ก่อนการรับเงินล่วงหน้านั้น 
  ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด รพ.ฯ  จะหักเงินจ านวนร้อยละ -  ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพ่ือเป็น
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ...........ของค่าจ้างทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ รพ.ฯ เพ่ือเป็นหลักประกันแทน
 รพ.ฯ จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อม
กับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
             ๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  
                   ๑๓.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายรับสถานพยาบาล รพ.ฯ  
 
 
 



   -๑๑- 
 
 
 
       ๑๓.๒ เมื่อ รพ.ฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

              (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                       (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

             (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 
          ๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง รพ.ฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ รพ.ฯ จะริบเงินหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

          ๑๓.๔ รพ.ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 ๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ รพ.ฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

 ๑๓.๖ รพ.ฯ  อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จะรพ.ฯ ไม่ได้ 

  (๑) รพ.ฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท า
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

  (๒) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าการกระท าทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

  (๓) การท าการจัดจ้างครั้งนี้  ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

 
 



  -๑๒- 
 
 
  (๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

  การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่   ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ รพ.ฯ ได้ขยายออกไป โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ c  
 ๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 

           เมื่อ รพ.ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก.........................หรือผู้มีวุฒบิตัรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ............ ของแต่ละสาขาช่าง 
แต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

           ๑๕.๑..............................................................................................  
       ๑๕.๒..............................................................................................  
                        …………………………..ฯลฯ.................................. 

 ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 ๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  รพ.ฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท า
สัญญากับ รพ.ฯ ไว้ชั่วคราว 
 
          นาวาเอกพิเศษ สาวิตต์  อัมพรอารีกุล 
  (สาวิตต์  อัมพรอารีกุล) 
      หน.เจ้าหน้าที่ 
                             
 
 
 
 



 
            
 

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

เรียน    ......................(ระบชุื่อต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานของรฐั)……………………………… 
         ๑.ข้าพเจ้า  (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)                                ส านักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขท่ี             
 ถนน                       ต าบล/แขวง                  อ าเภอ/เขต        จังหวัด        
โทรศัพท์                     โดย       ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่า 
ข้าพเจ้า             (ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)                          อยู่บ้านเลขที ่                
ถนน                                              ต าบล/แขวง                                                                   
อ าเภอ/เขต   จังหวัด       ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่             
โทรศัพท์                      ) โดย                                     ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ 
 ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพ่ิมเติม (ถ้ามี) เลขที่............................... โดยตลอดและ
ยอมรับข้อก าหนดและเง่ือนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดและไม่เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐ 

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท างาน    ตามข้อก าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียด
แห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณและราคา 
เป็นเงินทั้งสิ้น                    บาท (     ) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
          ๓. ข้าพเจ้าจะยืนค าเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.......................วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ  รพ.ฯ อาจรับค า
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตาม เหตุผลอันสมควรที่ 
รพ.ฯ ร้องขอ 

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก าหนดไว้ 
          ๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
             ๕.๑ ท าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือตามที่
ส านักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพ่ิมเติมแล้ว กับ รพ.ฯ ภายใน..................วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปท าสัญญา              

  ๕.๒. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ รพ.ฯ  ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอ
ราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน ข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้ายอม
ให้ รพ.ฯ  ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่
อาจมีแก่ รพ.ฯ  และ รพ.ฯ  มีสิทธิจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนเป็นผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือ รพ.ฯ อาจ
ด าเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้ 
         ๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า รพ.ฯ  ไม่มีความผูกพันที่จะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบ
ในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 
 



 
 
 
           ๗. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ท าความเข้าใจและผูกพันแห่งค าเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอ
มอบ                      เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคา  เป็นจ านวนเงิน           บ า ท 
(        ) มาพร้อมนี้ 
         ๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และ
เข้าใจดีว่า รพ.ฯ  ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความรับผิดพลาดหรือตกหล่น     
 ๙. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นยื่นข้อเสนอในคราว
เดียวกัน 
 
   

เสนอมา ณ วันที่    เดือน       พ.ศ.     
ลงชื่อ...................................................................... 

 (........................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 (๑) 

 
 

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
   ๑.  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
      (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
                - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
      ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ                         
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 - ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)                              
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์............... ................. จ านวน .........................แผ่น 
     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
 - ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............... ..........แผ่น 
 - ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ                            
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 - บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ                        
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)      
 ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 - ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี   
   ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
  มีผู้มีอ านาจควบคุม  
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 ๒. ในกรณีผู้ย่ืนเสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
      (ก)   บุคคลธรรมดา 
                 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น             
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
      (ข)   คณะบุคคล 
 - ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน        
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 
 
 



  (๒) 
 
 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน    
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น 
    ๓. ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 - ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า                        
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
                - บุคคลสัญชาติไทย 
                  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                        
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 - บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย 
                  ส าเนาหนังสือเดินทาง                                   
       ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
         (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล       
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
  - บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ                             
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์.......... ...................... จ านวน .........................แผ่น 
  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)   
  ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
  มีผู้มีอ านาจควบคุม                                                        
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์........ ........................ จ านวน .........................แผ่น 
 - บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล        
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............. ............แผ่น 
   ส านาหนังสือบริคณห์สนธิ                               
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ                   
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
  ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
                  ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น 
 
 



  (๓) 
 
 
 ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
  ไม่มีผู้มีอ านาจควบคุม 
  มีผู้มีอ านาจควบคุม                          
 ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .........................แผ่น  
 
  ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี) 
        ......................................................................................................................................................................................... 

          ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ......... ............................แผน่ 

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

          ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์....... ......................... จ านวน .....................................แผน่ 

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

          ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน .......... ...........................แผน่ 

 
 

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอราคา 
                                                                      (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (๔) 
 
 
 

                บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
  ๑.  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอ                 
ราคาแทน 
           ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............................. .แผ่น 

  ๒.  หลักประกันการเสนอราคา 

           ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............................. .แผ่น 

  ๓.  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) 
            ไม่มีหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง 
            มีหนังสือรับรองผลงาน 

           ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............................. .แผ่น 

  ๔.  บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ) ซึ่งจะต้องแสดง 
           รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
          ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............................. .แผ่น 

 ๕.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
           ๕.๑ ............................................................................................................................................................... 

                ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์........................... ..... จ านวน ..............................แผ่น  

           ๕.๒ ............................................................................................................................................................... 

                ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล.์............................... จ านวน ..............................แผน่ 

          ๕.๓ ............................................................................................................................................................... 
                ไฟล์ข้อมูล.......................................ขนาดไฟล์................................ จ านวน ............................. .แผ่น 
 

 

              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้าได้ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                       ลงชื่อ      ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                                             (     )                           
 

 
 

 
 


