
 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  6/2563 

การจางกอสรางอาคารที่ทาํการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมหาสารคาม กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 4     
ตามประกาศ สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ลงวันที่  17  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

                  สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๔ สํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซึ่ง

ตอไปนี้เรียกวา "สํานักงาน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง กอสรางอาคารที่ทําการ ตรวจคนเขาเมือง

จังหวัดมหาสารคาม จํานวน ๑ หลัง พรอมสวนประกอบ ณ ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน มค.๒๔ (บางสวน) 

เนื้อท่ี ๓-๐-๘๖ ไร ตาํบลแวงนาง อําเภอเมอืงมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา  
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

                               1.9     กําหนดรางขอบเขตงาน พรอมงวดงานและงวดการชาํระเงิน 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย   

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแก สํานักงาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมคีาํสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ สํานักงานเชื่อถือ 
                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรปูแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการ
รวมคา” สวนคณุสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดงักลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนติิบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ีกิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 
                                   ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจายหรือแสดง 

บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร  

เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ี 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๔     คุณสมบัติอ่ืนตามขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ที่คณะกรรมการ 

รางขอบเขตของงาน งานจางกอสรางอาคารที่ทําการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดมหาสารคามกําหนด 

 

/๒.๑๕ กําหนด...



-3- 

                          ๒.๑๕     กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานท่ีกอสรางดวยตนเอง  

หรือมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนแทนโดยถือวาผูซื้อแบบและรายการไดทราบสถานท่ีตลอดจนอุปสรรคและปญหา 

ตางๆแลว เมื่อมีอุปสรรคหรือปญหาในเวลาทํางานในพื้นทีก่อสรางจะนํามาอางใหพนจากความผิดตอสํานักงาน    

ตรวจคนเขาเมือง ไมได   

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ   

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง   

                                   (2)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (3)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม  (ถามี) 
                                   (4)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวนถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่๑ ตามแบบในขอ๑.๗ (๑) 
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาสัญญาจางกอสรางของผลงานดังกลาว 

                                   (5)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)    

                                  ทั้งนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)    
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                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผูย่ืนขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 495 วัน  
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สํานักงาน ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเลก็ทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ……24 สิงหาคม 2563 …..  ระหวางเวลา 08.30 น.  ถึง 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคา ใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสาํหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกสํานักงาน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทาํอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ  
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต สํานักงาน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
และไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสํานักงาน    
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                         ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส  
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย  

ทั้งปวงไวดวยแลว 

                              (๓) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลาที่กําหนด 

                              (๔) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                              (๕) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวธิีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th   

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี้ จํานวน ๑,๖๗๒,๘๔๕.๓๕ บาท 

(หนึ่งลานหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดรอยสี่สิบหาบาทสามสิบหาสตางค) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ท่ีใชเช็คหรือ    
                                    ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ  
                                    นโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรพัยที่ไดรบัอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย    
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาใหสํานักงานตรวจสอบความถูกตองในวันที่ 25 สิงหาคม 2563  ระหวางเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.  
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ 
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี 
                          (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว  
เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรฐัเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณชิย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สํานักงานจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน  
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีสาํนักงานไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว     
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อได    
ทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
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                ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพจิารณา  
 

                          ๖.๑  การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

                          ๖.๒  การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                        กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอสํานักงาน จะพิจารณาจากราคารวม 
                          ๖.๓  หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล  
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขท่ีสํานักงานกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑) ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส ของสํานักงาน 

                                   (๒) ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส 
                                   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสาํคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได 
สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานเปนเดด็ขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทั้ง สํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือสํานักงาน จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ  
คาเสียหายใดๆ จากสาํนักงาน  
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                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  
 

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน     
ขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้   
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด  

                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          สํานักงานจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว 

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๔ งวด ดังนี ้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเม่ือ

ผูรับจางไดทาํการ ถมดินพรอมบดอัดดินใหแนน แลวเสร็จ ๒๕% ของงานถมดินทั้งหมด, ทําฐานรากกําแพงกันดิน 

ติดตั้งแผนพื้นสําเร็จรูป คานคอดิน (ยกเวนสวนที่เปนกําแพงรั้ว) แลวเสร็จ ๒๕% ของงานรั้วกําแพงกันดิน พรอมท้ัง

คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรบัมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเม่ือ

ผูรับจางไดทาํการ ถมดินพรอมบดอัดดินใหแนน แลวเสร็จ ๕๐% ของงานถมดินทั้งหมด, ทําฐานรากกําแพงกันดิน 

ติดตั้งแผนพื้นสําเร็จรูป คานคอดิน (ยกเวนสวนที่เปนกําแพงรั้ว) แลวเสร็จ ๕๐% ของงานรั้วกําแพงกันดิน พรอมท้ัง

คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรบัมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๕.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเม่ือ

ผูรับจางไดทาํการ ถมดินพรอมบดอัดดินใหแนน แลวเสร็จ ๗๕% ของงานถมดินทั้งหมด, ทําฐานรากกําแพงกันดิน  
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ติดตั้งแผนพื้นสําเร็จรูป คานคอดิน (ยกเวนสวนที่เปนกําแพงรั้ว) แลวเสร็จ ๗๕% ของงานรั้วกําแพงกันดิน พรอมท้ัง

คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรบัมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเม่ือ

ผูรับจางไดทาํการ ถมดินพรอมบดอัดดินใหแนน แลวเสร็จ ๙๕% ของงานถมดินทั้งหมด, ทําฐานรากกําแพงกันดิน 

ติดตั้งแผนพื้นสําเร็จรูป คานคอดิน (ยกเวนสวนที่เปนกําแพงรั้ว) แลวเสร็จ ๙๕% ของงานรั้วกําแพงกันดิน พรอมท้ัง

คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรบัมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อผูรับ

จางไดทาํการ ปรับพื้นท่ีกอสราง ปกผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร และกําหนดระดับ โดยไดรับความเห็นชอบจากสถาปนิก -

วิศวกรผูออกแบบของทางราชการแลว เจาะสํารวจดิน ทําเสาเจาะเข็มท้ังหมดแลวเสรจ็ หลอคอนกรีตฐานราก-เสา

ตอมอ ค.ส.ล.แลวเสร็จ พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจสอบรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อผูรับ

จางไดทาํการ หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล.คานคอดิน แลวเสร็จทั้งหมด หลอเสา คาน พื้น ค.ส.ล.ช้ันที่ ๑ แลวเสร็จ 

คอนกรีตบันไดทางข้ึนชั้นที่ ๑ แลวเสร็จ วางระบบทอน้ําตางๆ ใตพื้นชั้นท่ี ๑ แลวเสรจ็ ทาํกําแพงกันดิน (ยกเวนสวนที่

เปนรั้ว) สวนท่ีเหลือทั้งหมดแลวเสร็จ พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจสอบรับมอบไวเปนการ

ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อผูรับ

จางไดทาํการ หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล.รับพื้นชั้นท่ี ๒ แลวเสร็จ หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ วางพื้น

สําเรจ็รูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นท่ี ๒ แลวเสร็จ คอนกรีตบันได ทางข้ึนชั้นท่ี ๒ แลวเสร็จ วางระบบทอน้ําตางๆ ใตพื้นชั้น

ท่ี ๒ แลวเสร็จ พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อผูรับ

จางไดทาํการ หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล.รับพื้นชั้นท่ี ๓ แลวเสร็จ หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล.ชั้นที่ ๓ แลวเสร็จ วางพื้น

สําเรจ็รูปและเทพื้น ค.ส.ล.ชั้นท่ี ๓ แลวเสร็จ หลอคอนกรีต บันได ค.ส.ล.ขึ้นชั้นท่ี ๓ แลวเสร็จ วางระบบทอน้ําตางๆ 

ใตพื้นชั้นที่ ๓ แลวเสร็จ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทาํการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อ

ผูรับจางไดทาํการ หลอคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นหลังคาดาดฟา แลวเสร็จ เทพื้น คอนกรีตชั้นหลังคาดาดฟา แลวเสร็จ

(ถามี) ทํางานโครงสรางสวนทีเ่หลือทั้งหมดแลวเสรจ็, ติดตั้งโครงหลังคาพรอมทั้งทาสีกันสนิมโครงหลังคา มุงหลังคา 

และติดต้ังสวนประกอบตางๆ ของงานหลังคาทั้งหมด แลวเสร็จ ๙๕% แลวเสร็จ กอผนังก้ันหอง พรอมท้ังหลอ

คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง (ยกเวนสวนที่เปนอลูมิเนียม) ชั้นที่ ๑ และ 
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ชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ ๙๕% เดนิทอประปา และสุขาภิบาล ทอสําหรับรอยสายไฟฟา สายสัญญาณ ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 

แลวเสร็จ 95% พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทาํการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน  ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๖.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อ

ผูรับจางไดทาํการ กอผนังก้ันหอง พรอมท้ังหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู

หนาตาง( ยกเวนสวนที่เปนอลูมิเนียม ) ชั้นที่ ๓ แลวเสรจ็ ๙๕% เดินทอประปาและสขุาภิบาล ทอสําหรับรอย

สายไฟฟา สายสัญญาณ ชั้นที ่๓ แลวเสร็จ ๙๕% ฉาบปูนผนังภายนอก - ภายในอาคารชัน้ท่ี ๑-๓ แลวเสร็จ ๙๕% 

ตกแตงผิวพื้นชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการ

ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๖.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อ

ผูรับจางไดทาํการ ตกแตงผิวพื้นชั้นที่ ๓ แลวเสร็จ เดินสายไฟฟา สายสัญญาณ ชั้นที่ ๑- ๓ แลวเสรจ็ ติดต้ังโครงเครา

ฝาเพดาน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ ๙๕% ทาสีรองพืน้ภายใน ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ ๙๕% ติดตั้งเคร่ือง

สุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองนํ้า - หองสวม ชั้นท่ี ๑ - ๒ แลวเสร็จ ๙๕% พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจาง

ไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๑๒ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๖.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อ

ผูรับจางไดทาํการ ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองนํ้า - หองสวม ชั้นที่ ๓ แลวเสร็จ ๙๕% ฉาบปูนผนัง

ภายนอก-ภายในอาคารสวนที่เหลือทั้งหมดแลวเสรจ็ ตกแตงผิวพื้น สวนที่เหลือท้ังหมดแลวเสร็จ ติดตั้งโครงเคราฝา

เพดาน สวนท่ีเหลือทั้งหมดแลวเสร็จ ติดตั้งอุปกรณงานระบบไฟฟา - สื่อสาร ชั้นที่ ๑-๓ แลวเสรจ็ ๙๕% ติดต้ังฝา

เพดานชั้นที่ ๑-๓ แลวเสร็จ ๙๕% ติดตั้งประตู-หนาตางทั้งหมดแลวเสร็จพรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทาํ

การตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดท่ี ๑๓ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน จายใหเมื่อ

ผูรับจางไดทาํการ ติดตั้งครุภัณฑลอยตัว (เฟอรนิเจอร), ติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ํา-หองสวม 

สวนท่ีเหลือทั้งหมดแลวเสร็จ ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา (ถามี), เครื่องปรับอากาศ(ถามี), พัดลมระบายอากาศ(ถามี), ทาสี

อาคาร และงานอ่ืนๆ สวนที่เหลือทั้งหมดของตัวอาคารที่ทําการ สวนท่ีเหลือทั้งหมดแลวเสร็จ ทําการกอสรางงานรั้ว 

ตอกเข็ม ทําคาน ค.ส.ล.รั้วรอบบริเวณ (สวนที่เหลือ) แลวเสร็จ ๗๕% พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการ

ตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน 

                          งวดสุดทาย เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด คือ

กอสรางรั้วรอบบริเวณ, กอสรางถนน, ทางเทา, ทอระบายน้าํ พรอมบอพักน้ํา ทํางานเสาธงพรอมแทนแลวเสรจ็ ระบบ

ไฟฟาบริเวณ, ระบบประปาบริเวณ, เชื่อมตอระบบไฟฟา และประปาใหกับตัวอาคารท่ีทําการพรอมสวนประกอบ และ

บริเวณใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ และทํางานสวนตางๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาของการกอสรางอาคารที่ทํา

การพรอมสวนประกอบ แลวเสร็จเรียบรอยบริบูรณถูกตองตามแบบรปูรายการและรายละเอียดแนบทายสัญญา      

ทุกประการ ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณสวนท่ีทําการใหสามารถใชการได พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางได

ทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทํา

สถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

/ ๙. อัตราคา...
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                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรบัตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รบัจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาตจาก
สํานักงาน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรบั
เปนรายวันเปนจาํนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีสํานักงานไดรับมอบงาน โดยตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสาํหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากงบคาธรรมเนียมตรวจคนเขาเมืองเพื่อเสริม
เงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพ่ิมเติม) 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อ สาํนักงานไดรับอนมุัติเงินคากอสรางจากเงนิ 
งบคาธรรมเนียมตรวจคนเขาเมืองเพื่อเสริมเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) 
                          ๑๑.๒   เม่ือสํานักงานไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งสาํนักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงานจะริบหลกัประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   สาํนักงานสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานกังานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 
 

/ ๑๑.๕ ในกรณี...
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                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   สาํนักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณตีอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสํานักงานไมได 
                                   (๑)    สํานักงานไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรบัจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป   
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสํานักงาน หรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครฐั 

                 ๑๒.    การปรบัราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคาํนวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมอืชางจาก กรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือ

แรงงาน หรือจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทยีบเทาจาก

สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่าํกวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมี

จํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 

                          ๑๓.๑    ชางกอสราง 
                          ๑๓.๒    ชางไฟฟา 
                          ๑๓.๓    ชางเชื่อมโลหะ 
                          ๑๓.4    ชางประปา                              
 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยืน่ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครดั   
 

/ ๑๕ การประเมิน...
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                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรบัจางเพื่อนํามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับสาํนักงาน ไวชัว่คราว 

 

                                                                 พลตํารวจตรี   ณัฐวัฒน   การด ี
                                                                               (   ณัฐวัฒน   การดี  ) 
                                                         ผูบังคับการตรวจคนเขาเมอืง 4 สํานักงานตรวจคนเขาเมือง 
                                                                              สาํนักงานตาํรวจแหงชาติ   
                                                                                 17  สิงหาคม 63    
 

 


