เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที.่ ............./๒๕๖3
การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี 1 หลัง พร้อมส่วนประกอบ
ตามประกาศของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ลงวันที่
มิถุนายน 2563
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๓ สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่ำ “สำนักงำน” มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำร ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสระบุรี 1 หลัง
พร้ อ มส่ ว นประกอบ ณ ต ำบลสวนดอกไม้ อ ำเภอเสำไห้ จั ง หวั ด สระบุ รี ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e - bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๘ หนังสือรับรองช่ำงประจำโครงกำร
๑.๙ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร ตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำ
กำรกระทรวงกำรคลังกำหนด ตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
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๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคล ที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น ที่ เ ข้ ำ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
“สำนักงำน” ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำง
เป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑0 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
ในสัญญำเดียว วงเงินไม่น้อยกว่ำ 12,000,000.-บำท (สิบสองล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรง
กับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ “สำนักงำน” เชื่อถือ โดยผลงำนที่นำมำจะต้องมีอำยุผลงำนไม่เกิน ๕ ปี
นับถัดจำกวันที่ทำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จและมิได้ถูกปรับตำมสัญญำ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำ จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ”
ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำว สำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคล แต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้
มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใด รำยหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำว มำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้น สำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำย
เดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
๒.๑1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑2 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช.กำหนด
๒.๑3 ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
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๒.๑4 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับ และจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจะเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป .ป.ช.
กำหนด
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ที่ยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำงหุ้ นส่ วนสำมั ญ หรื อห้ ำงหุ้ นส่ วนจ ำกั ด ให้ ยื่ นส ำเนำหนั งสื อรั บรองกำรจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณฑ์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
(ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่ น ข้อเสนอเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอร่ว มกันในฐำนะเป็นผู้ร่ว มค้ำ ให้ ยื่น ส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม สำเนำทะเบียนบ้ำน และ
บัตรประจำตัวประชำชน ของผู้เกี่ยวข้อง พร้อมประทับตรำและรับรองสำเนำถูกต้องทุกฉบับ
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ตำมแบบในข้อ 1.7 (1) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทน ให้แนบหนังสือมอบอำนำจ
ซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจ
เป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕.
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำง พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณงำน และรำคำ ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

หน้ำที่ ๔ ใน ๑1 หน้ำ
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำร ตำมเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑๗(๒) ให้ โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอ และเสนอรำคำ ทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอ จะต้อ งกรอกรำยละเอีย ดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำ ตำมข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทำในใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำ ให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวมหรือรำคำต่อหน่วย หรือ รำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง
ทั้งนี้รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำ ไม่น้อยกว่ำ 90 วัน (เก้ำสิบวัน) ตั้งแต่วันเสนอ
รำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้ว เสร็ จ ไม่เกิน 270 วัน
(สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก “สำนักงำน”ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด เสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
4.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..................................ระหว่ำงเวลำ...........................นำฬิกำ ถึง เวลำ.......................นำฬิกำ
และเวลำในกำรเสนอรำคำ ให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใด ๆ โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำแล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำ
ให้แก่ “สำนักงำน” ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

หน้ำที่ ๕ ใน ๑1 หน้ำ
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ ๑.๖ (๑)
หรื อ ไม่ หำกปรำกฏว่ ำ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยใดเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยอื่ น
คณะกรรมกำร ฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ว่ำก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำร ฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกร รมกำรฯ
จะตัดรำยชื่อผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยนั้ น ออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ “ส ำนักงำน” จะพิจำรณำลงโทษผู้ ยื่น
ข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ “สำนักงำน” จะพิจำรณำเห็นว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
กำรกระทำดังกล่ำว และได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ “สำนักงำน”
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี ) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่ นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้ว ยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ จัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ต่อไปนี้ จำนวนเงิน 1,352,200.-บำท (หนึ่งล้ำนสำมแสนห้ำหมื่นสองพันสองร้อยบำทถ้วน)
๕.๑ เช็ค หรื อ ดรำฟท์ที่ธ นำคำรเซ็น ต์ สั่ ง จ่ำ ย ซึ่ง เป็ นเช็คหรือ ดรำฟท์ล งวัน ที่ ที่ใ ช้เ ช็ค หรื อ
ดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๕.๒ หนั งสื อค้ ำประกั นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบที่ คณะกรรมกำร
นโยบำยกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำต ให้ประกอบ
กิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมรำยชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบโดยอนุโลมให้ใช้ ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำร
ที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
กรณีที่ ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็ค หรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ จะต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำว มำให้ “สำนักงำน” ตรวจสอบควำมถูกต้อง ในวันที่ ....................................ระหว่ำง เวลำ
..............................นำฬิกำ ถึงเวลำ............................นำฬิกำ

หน้ำที่ ๖ ใน ๑1 หน้ำ
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะขอใช้หนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจ กำรร่ ว มค้ำ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกำรร่ว มค้ำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้ำร่วมค้ำรำยที่
สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำกิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ “สำนักงำน” จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ ผู้ค้ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเรียบร้อย
แล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ำสุด หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ รำย ให้คืนได้
ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “สำนักงำน” อำจจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำรวม
6.2 กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำนจะพิจำรณำรำคำ
รวม
๖.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตำมข้อ ๓ หรื อยื่ นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับ พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขทีส่ ำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศ และเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ และ
ควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย
คณะกรรมกำร ฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้ น ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์
ต่อ “สำนักงำน”
๖.4 “สำนักงำน” สงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รำกฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั้ น ในบั ญ ชี ร ำยชื่ อ ผู้ รั บ เอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ “สำนักงำน”
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไข ที่ ก ำหนดเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
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๖.5 กำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “สำนักงำน” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ “สำนักงำน” มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำหำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 “สำนักงำน” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุดหรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวนหรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญและให้ถือว่ำกำรตัดสินของ “สำนักงำน” เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้
รวมทั้ง “สำนักงำน” จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำ
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่ สำมำรถดำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมกำรพิ จำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ หรื อ
“สำนักงำน” จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอ สำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “สำนักงำน” มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อ เสนอ หรื อ ไม่รั บ รำคำของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั้ น ทั้ ง นี้ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอดั ง กล่ ำ วไม่ มีสิ ท ธิเ รี ยกร้ องค่ ำใช้ จ่ำ ย หรื อ
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำก “สำนักงำน”
๖.7 ก่อนลงนำมในสัญญำ “สำนักงำน” อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
7. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุไว้
ข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ “สำนักงำน” ภำยใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับ ร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ “สำนักงำน” ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็น ต์สั่งจ่ำย “ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด สระบุรี” ซึ่งเป็นเช็ค
หรือดรำฟท์วันที่ที่ใช้เช็ค หรือดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำง กำหนด
๗.๔ หนั งสื อค้ ำประกัน ของบริษั ทเงิน ทุน หรือ บริ ษัท เงิ นทุ นหลั ก ทรั พย์ ที่ ได้ รับ อนุ ญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุน เพื่อกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเท ศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำง หนังสือค้ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน (สิบห้ำวัน) นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
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8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.๑ “สำนักงำน” จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรของ ผู้รับจ้ำง โดย
ผู้รับจ้ำงตกลงเป็นผู้รับภำระ เงินค่ำธรรมเนียม หรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ
๘.๒ “สำนั กงำน” จะจ่ำยค่ำจ้ำง ซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และ
ค่ำใช้จ่ำยทั้ง ปวงด้วยแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็นจำนวน ๑0 งวด ตำมที่
กำหนดไว้ในกำรแบ่งงวดงำนงวดเงิน ที่ระบุไว้ในข้อ ๑.๙ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร ถมดินแล้วเสร็จ ๘0% (ถ้ำมี) ปรับพื้นที่ก่อสร้ำง ปัก ผังแสดงจุดที่ตั้งอำคำร และกำหนดระดับ
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสถำปนิก -วิศวกรผู้ออกแบบของทำงรำชกำรแล้ว เจำะสำรวจดิน ทำเสำเจำะเข็มทั้งหมด
แล้วเสร็จ หล่อคอนกรีตฐำนรำก - เสำตอม่อ ค.ส.ล.แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับ
มอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร หล่อคอนกรีตคำน ค.ส.ล.คำนคอดิน แล้วเสร็จทั้งหมด หล่อเสำ คำน พื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
คอนกรีตบันไดทำงขึ้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ วำงระบบท่อน้ำต่ำงๆ ใต้พื้นชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจ
กำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร หล่อคอนกรีตเสำ ค.ส.ล.รับพื้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ หล่อคอนกรีตคำน ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ วำง
พื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ คอนกรีตบันไดทำงขึ้นชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ วำงระบบท่อน้ำต่ำงๆ
ใต้ พื้ น ชั้ น ที่ ๒ แล้ ว เสร็ จ พร้ อ มทั้ ง คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ ำ งได้ ท ำกำรตรวจรั บ มอบไว้ เ ป็ น กำรถู ก ต้ อ งแล้ ว
ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร หล่อคอนกรีตเสำ ค.ส.ล.รับพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ วำงพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แล้ว
เสร็ จ หล่ อคอนกรี ตบั น ได ค.ส.ล.ขึ้น ชั้น ที่ ๓ แล้ ว เสร็จ วำงระบบท่อ น้ำต่ำงๆใต้พื้น ชั้นที่ ๓ แล้ ว เสร็จ พร้อมทั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร หล่อคอนกรีตคำน ค.ส.ล. ชั้นหลังคำดำดฟ้ำแล้วเสร็จ เทพื้นคอนกรีตชั้นหลังคำดำดฟ้ำ แล้วเสร็จ
(ถ้ำมี) ทำงำนโครงสร้ำงส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ , ติดตั้งโครงหลังคำพร้อมทั้งทำสีกันสนิมโครงหลัง คำ มุงหลังคำ
และติดตั้งส่วนประกอบต่ำงๆ ของงำนหลังคำ ทั้งหมด แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมทั้งหล่อคอนกรีตเสำ
ผนังเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.และติดตั้งวงกบประตู -หน้ำต่ำง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ 2
แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ เดินท่อประปำและสุขำภิบำล ท่อสำหรับร้อยสำยไฟฟ้ ำ สำยสัญญำณ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ 1 แล้ว
เสร็จร้อยละ ๙๕ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๒๕ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมทั้งหล่อผนังคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล.และติดตั้งวงกบประตู –
หน้ำต่ำง (ยกเว้นส่วนที่เป็นอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ เดินท่อประปำและสุขำภิบำล ท่อสำหรับร้อย
สำยไฟฟ้ำ สำยสัญญำณ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๕ ฉำบปูนผนังภำยนอก - ภำยในอำคำรชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จ
ร้อยละ ๙๕ ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจสอบรับ
มอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ วัน

หน้ำที่ ๙ ใน ๑1 หน้ำ
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร ตกแต่งผิวพื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ เดินสำยไฟฟ้ำ สำยสัญญำณ ชั้นที่ ๑-๓ แล้วเสร็จ ติดตั้งโครงเคร่ำ
ฝ้ำเพดำน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ทำสีรองพื้นภำยใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
ติดตั้ง เครื่ องสุ ขภัณ ฑ์ และอุ ป กรณ์ป ระกอบห้ อ งน้ำ - ห้ องส้ ว ม ชั้นที่ ๑ - ๒ แล้ ว เสร็ จ ร้อ ยละ ๙๕ พร้ อมทั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕
ฉำบปูนผนังภำยนอก - ภำยในอำคำรส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตกแต่งผิวพื้นส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้ง
โครงเคร่ ำฝ้ ำเพดำน ส่ วนที่เหลื อทั้งหมดแล้ วเสร็จ ติดตั้งอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้ำ - สื่อสำร ชั้นที่ ๑ - ๓ แล้ วเสร็จ
ร้อยละ ๙๕ ติดตั้งฝ้ำเพดำนชั้นที่ ๑ - ๓ แล้วเสร็จร้อยละ ๙๕ ติดตั้งประตู - หน้ำต่ำงทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน จ่ำยให้เมื่อ
ผู้รับจ้ำงได้ทำกำร ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว (เฟอร์นิเจอร์) ,ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม
ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ(ถ้ำมี) , เครื่องปรับอำกำศ (ถ้ำมี), พัดลมระบำยอำกำศ (ถ้ำมี), ทำสี
อำคำร และงำนอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของตัวอำคำรที่ทำกำร ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำกำรก่อสร้ ำงงำนรั้ว
ตอกเข็ม ทำคำน ค.ส.ล.รั้วรอบบริเวณแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับ
มอบไว้เป็นกำรถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๕ วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ ทำกำร ก่อสร้ำงรั้ว
รอบบริเวณ, ก่อสร้ำงถนน, ทำงเท้ำ, ท่อระบำยน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ ทำงำนเสำธงพร้อมแท่นแล้วเสร็จ ระบบไฟฟ้ำ
บริเวณ, ระบบประปำบริเวณเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำและประปำให้กับตัวอำคำรที่ทำกำรพร้อมส่วนประกอบ และบริเวณ
ให้สำมำรถใช้งำนได้โดยสมบูรณ์และทำงำนส่วนต่ำงๆ ที่เหลือทั้งหมดตำมสัญญำของกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำรพร้อม
ส่วนประกอบแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร
ตลอดจนทำควำมสะอำดบริเวณส่วนที่ทำกำรให้สำมำรถใช้กำรได้ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจ
รับมอบไว้เป็นกำรถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยใน 3๕ วัน
9. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงทำงำนที่รับจ้ำง ไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
“สำนักงำน” จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็น จำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของกำรจ้ำงช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่ำปรับเป็น
รำยวัน เป็นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ ๐.๑0 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของรำคำงำนจ้ำง
10. การรับประกันการชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนที่เกิดขึ้น ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
๒ ปี (สองปี) นับถัดจำกวันที่ “สำนักงำน” ได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดสรรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี ดังเดิม
ภำยใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง

หน้ำที่ 10 ใน ๑1 หน้ำ
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำก เงินค่ำธรรมเนียมตรวจคนเข้ำเมืองเพื่อเสริม
เงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2562
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ “สำนักงำน” ได้รับกำรอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำง
จำกเงินค่ำธรรมเนียมตรวจคนเข้ำเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ 2562
๑๑.๒ เมื่อ “สำนักงำน” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่ง หรือ นำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำโดยทำงเรื อในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎ หมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่ง หรือนำสิ่งของดังกล่ำว เข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำภำยใน ๗
วัน (เจ็ดวัน) นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่ง หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำก กรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำต เช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย ว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่ง “สำนักงำน” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือภำยในเวลำที่กำหนด ดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ “สำนักงำน” จะริบหลักประกัน กำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำก
ผู้ออกหนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑.๔ “สำนักงำน” สงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ หรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของ “สำนักงำน” คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุดและผู้ยื่นข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ “สำนักงำน” อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ จำก “สำนักงำน” ไม่ได้
(๑) “สำนักงำน” ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำง และหรือ ได้รับจัดสรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำง หรือที่ได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
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(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อ ให้เกิดควำมเสี ยหำย “ส ำนักงำน” หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกัน (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อ สร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำ ดังระบุไว้ในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณี
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ก ำรค ำนวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญำแบบปรั บ รำคำได้ ต ำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลื อผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือ
สำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ทำระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตำมที่กำหนดไว้
ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่ “สำนักงำน” ได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุใน ข้อ ๑.๕
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ “สำนักงำน” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำม
ประกำศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมี และใช้ ผู้ผ่ำน
กำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสำนักพัฒนำมำตรฐำนและทดสอบฝีมือ
แรงงำน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำ ที่ ก.พ.รับรองให้เข้ำรับ
รำชกำร ได้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีจำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน (หนึ่งคน)
ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๓.๒ ช่ำงโยธำ
๑๓.๓ ช่ำงไฟฟ้ำ
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอ ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
“สำนักงำน” สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรได้
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ หรือ
ทำสัญญำกับ “สำนักงำน” ไว้ชั่วครำว
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
พลตำรวจตรี
( อำชยน ไกรทอง )
ผู้บังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๓
สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

