
  

 
เอกสารเสนอราคาจาง โดยวิธีพิเศษ ครั้งท่ี 2 

การจางเหมากอสรางอาคารผูปวยนอก เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 3,060 ตารางเมตร 
(โครงสรางตานแผนดินไหว) 

โรงพยาบาลคลองทอม ตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
ตามประกาศจังหวัดกระบี่ 

ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ  2560 

--------------------------------------------------- 
        
                 จังหวัดกระบี่ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะจางกอสรางฯ โดยวิธีพิเศษ             
ครั้งที่ 2 โครงการจางเหมากอสรางอาคารผูปวยนอก เปนอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 3,060 
ตารางเมตร (โครงสรางตานแผนดินไหว) โรงพยาบาลคลองทอม ตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัด
กระบี่ จํานวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๙๖๓๕ โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้     

 ๑.   เอกสารแนบทาย 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา  
๑.๓ แบบสัญญาจาง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)   หลักประกันสัญญา 

  ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 ๑.๗    แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
 ๑.๘    รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลได   
เทาเทียมกัน และเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได) 
                  ๑.9  รายละเอียดมาตรฐานกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553 
 ๑.๑0  รายการรายละเอียดดานวิศวกรรมโครงสราง 
                  ๑.๑1  รายการรายละเอียดดานวิศวกรรมเครื่องกล 
 1.12  รายการรายละเอียดดานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 1.13  รายการรายละเอียดดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 1.14  รายการละเอียดงานสถาปตยกรรม 
 1.15  รายการผลิตภัณฑวัสดแุละอุปกรณกอสรางมาตรฐาน 
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 ๒.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

2.1 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานทีก่อสรางดังกลาว   
2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดกระบี่ 

ณ วันประกาศหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา 
ครั้งนี้ 

2.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมนิสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา 
และหามทําสัญญาตามที่กวพ. กําหนด 
                    2.6  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่จางใน
วงเงินไมนอยกวา 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน) ตอสัญญาและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดกระบี่เชื่อถือ 
                        ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                 (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเสนอราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาใน
นาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาเสนอราคาได 
                         (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ         
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเสนอราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอราคา กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ           
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา           
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
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๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ 
           3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                          (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง                             
                                (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

               (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1)  

              (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)  
                       (5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ขอ 1.7 (1) 
                    3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไป 
                                (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ 
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
                      (2) กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจางงานกอสราง เชน 
ใบเสร็จรับเงินที่รับเงินคากอสราง สําเนาหนังสือสัญญาจางหรือหนังสือรับรอง สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
กอสรางของผูวาจาง 
                      (3) บัญชีเอกสารสวนที ่2 ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 
1.7(2) 

           ๔.   การเสนอราคา 
                    4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารเสนอราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว  
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