ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ จานวน ๑ หลัง ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กองบังคับการการตรวจคนเข้าเมือง ๔
จานวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,992,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
กองบังคับการการตรวจคนเข้าเมือง ๔ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็ นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานตารวจแห่งชาติเชื่อถือ
/๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอ...

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที.่ ....................../๒๕๖๔
การจ้างโครงการก่อสร้าง แฟลต 5 ชัน้ 40 ครอบครัว (ใต้ถนุ โล่ง) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๔ จานวน ๑ หลัง
ตามประกาศ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๔
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย กองบังคับกำรกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๔ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง โครงการก่อสร้าง แฟลต 5 ชั้น
40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) จำนวน ๑ หลัง กองบังคับกำรกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๔ ณ กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๔
เลขที่ ๒๓๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลสำรำญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ รูปแบบรำยกำรงำนก่อสร้ำง
๑.๑๐ มำตรฐำนคุณลักษณะเฉพำะของวัสดุใช้ในงำนโครงสร้ำงอำคำร
(มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒)
๑.๑๑ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน
กันยายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2562
/๑.๑๒ เกณฑ์รำคำกลำง...

-๒๑.๑๒ เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับ เดือน พฤษภาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563
๑.๑๓ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สานักงบประมาณ ฉบับ
เดือน ธันวาคม 2562
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่ว ครำวเนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ กำรประเมิน ผลกำรปฏิบั ติงำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ยบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่
สำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ น ผู้ ได้รั บ เอกสิ ทธิ์ห รือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ผ ลงำนก่ อ สร้ำ งประเภทเดี ย วกั น กั บ งำนที่ ป ระกวดรำคำจ้ ำ ง
ก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๑๒,๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บำท (สิบสองล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นหกพันบำทถ้วน) และเป็น
ผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้ร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีกำรกำหนดสัดส่ วนหน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญ ญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำร
ร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้ร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลำง ในส่วนของผู้ที่เข้ำร่วมค้ำที่ไม่ใช่ผู้เข้ำร่วมค้ำ
หลักจะเป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนในสำขำงำนก่อสร้ำงไว้กับกรมบัญชีกลำงหรือไม่ก็ได้
/สำหรับข้อตกลงฯ...

-๓สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกเชิญชวน
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๓ กำหนดดูสถำนที่ก่อสร้ำงให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำไปดูสถำนที่ก่อสร้ำงด้วยตนเอง
หรือ มอบอำนำจให้บุคคลอื่นแทน โดยถือว่ำผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ทรำบสถำนที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหำ
ต่ำง ๆ แล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหำในเวลำทำงำนจะนำมำอ้ำงให้พ้นจำกควำมผิดต่อ กองบังคับกำรกำรตรวจคน
เข้ำเมือง ๔ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ไม่ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษั ท จำกัดหรือบริษั ทมหำชนจำกัด ให้ ยื่น ส ำเนำหนั งสื อรับ รองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรดำหรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบั ตรประจำตัว ประชำชนของผู้ นั้ น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็น หุ้ นส่ วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบั ตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชี เอกสำรส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชี เอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
/(๒) หลักประกัน...

-๔(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จั ดจ้ ำงภำครัฐ ด้ ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ต้ องแนบในรูป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้ องยื่นข้อ เสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ จัด จ้ำงภำครัฐ ด้ว ย
อิเล็ กทรอนิ กส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อ ควำมให้ ถู กต้อ งครบถ้ว น พร้อมทั้ งหลั กฐำนแสดงตั วตนและท ำกำรยืน ยัน ตัว ตนของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอโดย ไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมแบบเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดย ไม่ต้องยื่น
ใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ และใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียว โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับ
ถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำม
เงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ...................... .. น. และเวลำใน
กำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และเสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด
/๔.๖ ผู้ยื่นเสนอ...

-๕๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำม
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิ จำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ ว่ำ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน อย่ำงเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็น
ผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่น ๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๔๒๖,๓๕๐.๐๐ บำท
(หนึ่งล้ำนสี่แสนสองหมื่นหกพันสำมร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือ ดรำฟต์ ที่ธ นำคำรเซ็น สั่ งจ่ำย ซึ่งเป็ นเช็คหรือ ดรำฟต์ ล งวันที่ ที่ใช้เช็ค หรือ
ดรำฟต์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๕.๒ หนั ง สื อ ค้ ำประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย

/๕.๔ หนังสือค้ำประกัน...

-๖๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดรำฟต์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทยหรือหนังสือ
ค้ำประกัน ของบริษัทเงิน ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลั กประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่ ง
ต้น ฉบั บ เอกสำรดังกล่ ำวมำให้ ส ำนั กงำนตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่ .....................................................
ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำ
ประกัน อิเล็ กทรอนิ กส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ ระบุชื่อผู้ เข้ำร่วมค้ำรำยที่
สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นเข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ กำรพิจ ำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำน จะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๖.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำน จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม
๖.๓ หำกผู้ยื่ น ข้อเสนอรำยใดมีคุณ สมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลั กฐำนกำรยื่น
ข้อ เสนอไม่ ถูก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตำมข้ อ ๓ หรือ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตำมข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำร
พิจำรณำผล กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ส ำนั ก งำนก ำหนดไว้ ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น หรื อเป็ น กำรผิ ดพลำดเล็ กน้ อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิ จำรณำผ่ อนปรนกำรตัด สิ ทธิผู้ ยื่ น
ข้อเสนอรำยนั้น
๖.๔ ส ำนั ก งำน สงวนสิ ท ธิ์ไม่ พิ จ ำรณำข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอโดยไม่ มี ก ำรผ่ อ นผั น
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ป รำกฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ในบัญ ชีรำยชื่อผู้ รับ เอกสำรประกวดรำคำ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท ำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
/๖.๕ ในกำรตัดสิน...

-๗๖.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ สำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ สำนั กงำน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ
อำจจะยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอ จะเรียกร้อง
ค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติ
บุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยที่ เสนอรำคำต่ ำสุ ด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ ว่ ำไม่ อ ำจ
ด ำเนิ น งำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ห รือส ำนั กงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถดำเนิ นงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ จำก สำนักงำน
๖.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ำมีก ำรกระทำที่ เข้ำลั กษณะผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ช นะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคั ดเลื อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สำนักงำนยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดรำฟต์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟต์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดรำฟต์นั้น ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
/๗.๕ พันธบัตร...

-๘๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกัน นี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
แล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน ๑๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนรื้อถอนวัชพืช
และถมดิน ปรับพื้นที่ก่อสร้าง ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกาหนดระดับ เจาะสารวจดิน(ถ้ามี) ทางานเสาเข็ม
(ถ้ามี) หล่อคอนกรีตฐานรากอาคาร ให้แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ ของงำน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๖๐ วัน
(นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน หล่อคอนกรีต
เสาและคาน ค.ส.ล.ชั้นล่าง กาหนดตาแหน่งวางสลีปท่อ วางพื้นสาเร็จรูปและงานเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นล่าง(ยกเว้นพื้น
วางบนดิน) หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นล่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน
(นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๓ เป็ น จ ำนวนเงิน ในอัต รำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่ อผู้ รับจ้ ำงได้ ป ฏิ บัติ งำน หล่ อ
คอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ 2 กาหนดตาแหน่งวางสลีปท่อ วางพื้นสาเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 2
งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ 2 หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 ของงาน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๒๐ วัน (นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๔ เป็ น จ ำนวนเงิน ในอัต รำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่ อผู้ รับจ้ ำงได้ป ฏิ บัติ งำน หล่ อ
คอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 กาหนดตาแหน่งวางสลีปท่อ วางพื้นสาเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 3
งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ 3 หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จไม่
น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 90 ของงาน ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภำยใน ๑๕๐ วั น (นั บ ถั ด จำกวั น ลงนำมในสั ญ ญำจ้ ำ ง) และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๕ เป็ น จ ำนวนเงิน ในอัต รำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่ อผู้ รับจ้ ำงได้ป ฏิ บัติ งำน หล่ อ
คอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 กาหนดตาแหน่งวางสลีปท่อ วางพื้นสาเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 4
งานหล่อคอนกรีตคานและพื้นค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ 4 งานหล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงาน หล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกั้นห้องและฉาบปูน
ผนังภายนอก-ภายใน ของชั้นที่ 1 - 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๘๐ วัน (นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๖ เป็ น จ ำนวนเงิน ในอัต รำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่ อผู้ รับจ้ ำงได้ป ฏิ บัติ งำน หล่ อ
คอนกรีตเสาและคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 5 กาหนดตาแหน่งวางสลีปท่อ วางพื้นสาเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 5
งานหล่อคอนกรีตคานและพื้น ค.ส.ล.(กันสาด) ชั้นที่ 5 หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ของงานหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. พร้อมก่อผนังกั้นห้องและฉาบปูน
ผนังภายนอก-ภายใน ของชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๑๐ วัน (นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
/งวดที่ ๗...

-๙งวดที่ ๗ เป็ น จ ำนวนเงิน ในอัต รำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่ อผู้ รับจ้ ำงได้ป ฏิ บัติ งำน หล่ อ
คอนกรีต ค.ส.ล. ชั้นหลังคาแล้วเสร็จ ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมทาสีกันสนิมโครงหลังคาทั้งหมด มุงหลังคาพร้อม
ฉนวนใต้หลังคา (ถ้ามี) และติดตั้งส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ ร้อยละ 90 เดินท่อระบบ
ประปาและสุขาภิบาล เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ของชั้นที่ 1-2-3 แล้วเสร็จร้อยละ 90 หล่อ
คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.พร้อมก่อผนังกั้นห้องและฉาบปูน ผนังภายนอก-ภายใน ของชั้นที่ 4
แล้วเสร็จร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๔๐ วัน (นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน งานหล่อ
คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.พร้อมก่อผนัง อิฐช่องลมกั้นระหว่างห้องของชั้นใต้หลังคา แล้วเสร็จร้อย
ละ 90 เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า สายสัญญาณ ของชั้นที่ 4-5 แล้วเสร็จ
ร้อยละ 90 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ของชั้นที่ 1-2-3-4-5 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
พร้อมก่อผนังกั้นห้องและฉาบปูนผนัง ภายนอก-ภายใน ของชั้นที่ 5 แล้วเสร็จร้อยละ 90 งานโครงสร้างฐานราก
ถังพักน้าบนดินพร้อมโรงสูบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๗๐ วัน (นับถัดจำกวันลงนำม
ในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ติดตั้งวัสดุ
ปู ผิ วผนั งอาคารและตกแต่งผนั งอาคาร แล้ ว เสร็จไม่น้ อยกว่า ร้อยละ 50 ติดตั้งบานประตู -หน้าต่างพร้อม
อุปกรณ์ที่เหลือ ติดตั้งราวบันได ราวกันตก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ก่อผนังอิฐบล็อกช่องลมกั้นห้อง
ของชั้นใต้หลังคาแล้วเสร็จ ติดตั้งโครงฝ้าเพดานชั้นที่ 5 และโครงฝ้าชายคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50
ทางานก่อสร้างโครงสร้างถังพักน้าบนดินพร้อมโรงสูบแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐๐ วัน
(นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๑๐ เป็ นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้ รับจ้ำงได้ปฏิ บัติงำน ติดตั้ง
เครื่องสุขภัณ ฑ์และอุปกรณ์ป ระกอบห้ องน้า-ห้ องส้ วม รวมทั้งผนัง-ประตู ห้องน้าสาเร็จรูป(ถ้ามี) แล้วเสร็จ
ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และเสาอากาศต่าง ๆ (ถ้ามี)แล้วเสร็จ เท self-leveling ปรับระดับผิว
พื้นให้เรียบก่อนและปูพื้นกระเบื้องยางแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ตกแต่งผิวผนังภายนอกและภายในอาคาร
แล้วเสร็จ ติดตั้งฝ้าเพดานที่เหลือแล้วเสร็จ ทาสีรองพื้นอาคารแล้วเสร็จ ติดตั้งเครื่องสูบน้า เครื่องปรับอากาศ พัด
ลมระบายอากาศ ครุภั ณ ฑ์ (ถ้ามี) ทาสี จริงอาคารแล้ วเสร็จไม่น้ อยกว่า ร้อยละ 50 ให้ แล้ ว เสร็จเรียบร้อ ย
บริบูรณ์ถูกต้อง ตามรูปแบบรายการและรายละเอียดทุกประการ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๓๐ วัน (นับถัดจำกวัน
ลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๔ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ทาสีจริง
อาคารส่วนที่เหลือทั้งหมด จัดวางครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด (ถ้ามี) ทาการก่อสร้างงานบริเวณทางเดินเท้า
งานท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ทางานระบบไฟฟ้าบริเวณ งานระบบประปาบริเวณ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและ
ประปาให้กับอาคารพร้อมส่วนประกอบ และปรับปรุงบริเวณงานภูมิทัศน์ให้สวยงามและทางานส่วนต่าง ๆ
ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญา ตลอดจนทาความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต 5 ชั้น
40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 4 ให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้อง ให้สามารถ
ใช้งานได้ ตามแบบรูป รายการและรายละเอียดแนบท้ายสั ญ ญาทุกประการ ให้ แล้ วเสร็จภำยใน ๓๖๐ วัน
(นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง) และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
/๙ อัตรำค่ำปรับ...

-๑๐๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำก สำนักงำน จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่ำปรับ
เป็นรำยวันเป็นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญ ญำจ้ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำ ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้
ดีดังเดิมภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงิ น ค่ ำ จ้ ำ งส ำหรั บ งำนจ้ ำ งครั้ ง นี้ ได้ ม ำจำกเงิ น งบประมำณรำยจ่ ำ ยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำก
งบ เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑๑.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง ตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รั ฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอซึ่งเป็น ผู้ รับ จ้ำงจะต้ องปฏิ บัติ ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้ ยื่น ข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนได้คัดเลื อกแล้ ว ไม่ ไปทำสั ญ ญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็ น
หนังสือภำยในเวลำที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้
ออกหนังสือค้ำประกัน กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้ง
จะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
/๑๑.๔ สำนักงำน...

-๑๑๑๑.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสั ญญำหรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) ส ำนั กงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่
เพียงพอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มี ก ำรกระท ำที่ เข้ ำ ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะกำรจั ด จ้ ำงหรื อ ที่ ได้ รั บ กำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดใน
กำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้ เกิดควำมเสี ยหำยแก่ สำนั กงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณีที่
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธีค ำนวณที่ ใช้ กั บ สั ญ ญำแบบปรับ รำคำได้ ต ำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนด
ไว้ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำม
ประกำศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้
ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสำขำช่ำง แต่จะต้องมีจำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๓.๒ ช่ำงเชื่อมโลหะ
๑๓.๓ ช่ำงไฟฟ้ำ
๑๓.๔ ช่ำงประปำ
๑๓.๕ ช่ำงทำสี
/๑๔ กำรปฏิบัติ...

