
 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จํานวน 4 บ่อ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี 2/2559 
-------------------------------------- 

 
  กรมประมง  โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างงานปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จํานวน 4 บ่อ ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ํ า อุตร ดิต ถ์  ด้ วยวิ ธี ประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิกส์  ราคากลางของงาน ก่อสร้ า ง 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น 1,499,000.-บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
(การประกวดราคาจ้างก่อสร้างต้ังแต่ 1,000,000 บาทข้ึนไปจะต้องกําหนดให้ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล)   
 2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
  6. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 7. ผู้เสนอราคาท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรมบัญชี
กลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
 8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
             9. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือกลุ่มกิจการร่วมค้าท่ีประกอบด้วยนิติบุคคล ซ่ึงมีอาชีพรับจ้าง
งานก่อสร้างและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างสัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
1,000,000.-บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย  บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีศูนย์ฯ เชื่อถือ  
 
 



 

 

 

               9.1 ผู้เสนอราคาในนามกลุ่มกิจการร่วมค้าท่ีได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ผู้ร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง 
กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ท่ีเข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
  9.2 ผู้ เ สนอราคาในนามกลุ่ ม กิจการร่ วม ค้า ท่ี ไ ม่ ไ ด้จดทะเ บียนเ ป็นนิ ติ บุคคลให ม่  
ผู้ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับกรมและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้า
นั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
 กําหนดยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจ้ างภาครัฐ ด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น.  

 ผู้สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร  ในระหว่างวันท่ี 21  กันยายน  2559 ถึง
วันท่ี 28  กันยายน  2559  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชําระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ท้ังนี้  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ฯ 
www.fisheries.go.th/rgm-uttarradit หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 5549 1002, 0 5549 1534 ในวันและเวลาราชการ 
 
****** การประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งนี้จะ
ดําเนินการโดยใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน ประจําปีงบประมาณ 2560  ศูนย์วิจัยและพัฒนา
พันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  สงวนสิทธิ์ท่ีจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี   21    กันยายน   2559 
 
 

           ว่าท่ี ร.ต. 
                     (สมนึก   คงทรัตน์) 
                                                    ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 

         



  

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
เลขท่ี 2/2559 

ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จํานวน 4 บ่อ  โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

ตามประกาศ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
ลงวันท่ี 21 กันยายน  ๒๕๕9 

-------------------------------------------- 
    ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์   ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า   "ศูนย์ฯ"    มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  
  ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
๑.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
(๔) หลักประกันผลงาน 

๑.5 สูตรการปรับราคา (ค่า K) 
๑.6 บทนิยาม 

(๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

๑.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รับรู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและ
เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 

 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง   
          ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



๒ 

 

  ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 

2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ท่ีประกวดราคา ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีศูนย์ฯ เชื่อถือ  

          ๒.7 นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  ๒.8  นิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ   
  ๒.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแค่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

    (ก.) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข.) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ 
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) บัญชีผู้ถือหุ้น และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
       (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  

     (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  

               (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

           ๓.๒ สว่นท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจให้

บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน 



๓ 

 

                             (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีท่ีมีการ
กําหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั้น) 
                               (3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                               (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
 

๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแบบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
      ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ

ราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 

      ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยในกําหนด
ยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

          ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง 

          4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2559  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  

          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้

เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.6 (๑) ณ 
วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ
พิจารณาข้อเสนอว่ามีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6 
(๒)  คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และศูนย์ฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการประทําดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น



๔ 

 

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  
  ๔.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                           (1.)  ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(2.)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม 
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วย 

(3.)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี 
กําหนด 

(4.)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
(5.)  ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ เท่านั้น 

5.3  ศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของศูนย์ 

                 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
                           (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

5.4  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์ฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

          5.5  ศูนย์ฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ 
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ



๕ 

 

และให้ถือว่าการตัดสินของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังศูนย์ฯ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีท่ีผู้มีสิทธิเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือศูนย์ฯ จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคํา
ชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.6  
ศูนย์ฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6.  การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.3 กับ

ศูนย์ฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ศูนย์ฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                     6.๑ เงินสด 
                     6.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน 
ทําการของทางราชการ 

           6.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน ข้อ ๑.4 (๒) 
 6.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์

ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.4 (๒) 

6.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นบัถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

 
7.  ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 

ศูนย์ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 
งวดท่ี ๑  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลา 80 วัน ดังนี้  ปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง และวางผังการก่อสร้าง ลงเข็มแล้วเสร็จ เทคอนกรีตคานคอดินแล้ว
เสร็จ     



๖ 

 

งวดท่ี ๒  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง  เม่ือผู้รับจ้างได้ดําเนินการก่อสร้างแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 80 วัน ดังนี้ เทคอนกรีตและผนังแล้วเสร็จ ผูกเหล็กตะแกรงพ้ืนแล้วเสร็จ ดาดปูนผนังบ่อภายใน
แล้วเสร็จ 

  งวดท่ี 3 (งวดสุดท้าย)  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างดําเนินการให้
แล้วเสร็จ ครบถ้วนตามรายการ แบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ทําความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย   
ภายในระยะเวลา 20 วัน 

 
8. อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบ ดัง

ระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ 
ปี นับถัดจากวันท่ีศูนย์ฯได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัด
จากวันทีไ่ด้รับแจ้งความชาํรุดบกพร่อง 

 
๑0. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                   ๑0.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕60  การลงนามในสัญญา
จะกระทําได้ต่อเม่ือศูนย์ฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างแล้วเท่านั้น 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  1,499,000- บาท (หนึ่งล้านสี่แสน
เก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
  10.2 เม่ือศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีได้ประกวดราคา
โดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  7 วัน  
นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย              
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
    (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
  10.3 ผู้เสนอราคาซ่ึงกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7  ศูนย์ฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่น
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 



๗ 

 

  10.4 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

๑1. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนํามาใช้ในกรณีท่ีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
   ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
   สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ 1.5 
 

๑2. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เม่ือศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้

เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาท่ี 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ…10….ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย 
1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

12.1  ช่างโยธา     
 
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย และระเบียบได้กําหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 
 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
          21  กันยายน  2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  

เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็น
ผนัง ค.ส.ล. จํานวน 4 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

  ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุง
บ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล.จํานวน 4 บ่อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี  2/2559   ลงวันท่ี  
21  กันยายน  2559  นั้น 
 

 งานปรับปรุงบ่อดิน ขนาด 600 ตารางเมตร เป็นผนัง ค.ส.ล. จํานวน 4 บ่อ  จํานวน  1 รายการ 
ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี 11 คอนสตรัคชั่น โดยเสนอราคาเป็นเงินท้ังสิ้น 
1,230,000.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง  
 

    ประกาศ ณ วันท่ี   5    ตุลาคม   2559 
 
 

           ว่าท่ี ร.ต. 
                     (สมนึก   คงทรัตน์) 
                                                    ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 

         


