เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/2560
ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) ขนาด ๓๐ ครอบครัว สูง ๕ ชั้น จานวน ๑ หลัง
(ส่วนที่เหลือ) ของ สถานีตารวจภูธรขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดกาแพงเพชร
ลงวันที่ 2 สิงหาคม ๒๕๖๐
------------------------------------------------------ตำรวจภูฑรจังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำง
งำนบริกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัยทั่วไป (๗๒.๑๑.๑๑.๑๑ )จัดจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัย(แฟลต) ขนำด ๓๐
ครอบครัว สูง ๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง (ส่วนที่เหลือ) ของ สถำนีตำรวจภูธรขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถำนีตำรวจภูธรขำณุวรลักษบุรี เลขที่ ๓๙ หมู่ ๒ ตำบลแสนตอ อำเภอ
ขำณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ๖๒๑๓๐ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
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๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ ผู้เสนอรำคำต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงในวงเงิน
ไม่น้อยกว่ำ 3,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึง่ มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
"กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำ
มำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวด
รำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้ร่วมค้ำหลัก
รำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๙ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
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(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคล
ธรรมดำ ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำร ตำมที่ระบุ
ไว้ใน (๑)
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนกำรค้ำพำณิชย์ (ถ้ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อำนำจ ให้บุคคลอื่นลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่
มีกำรกำหนดผลงำนตำมข้อ ๒.๖ เท่ำนั้น)
(๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำน) ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
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ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำ
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไข ในเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอ
รำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มี
กำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอ
รำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอ
รำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำ
ดังกล่ำว
๔.๖ ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๓๗๘,๘๕๐.๐๐ บำท (สำมแสน
เจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดัง
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ระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลักประกันกำร
เสนอรำคำ จะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ใน
วันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ตำมแบบตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ (หลักประกันกำร
เสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำ
ในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เท่ำนั้น
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมที่สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำเสนอรำคำกับทำง
รำชกำร
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน ๑๕
วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะใน
กรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
๖.๓ สำนักงำนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือ
ทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์

6
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำก
หลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สำนักงำนทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง
สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอ
รำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอ
เอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำนจะให้ ผู้เสนอรำคำ
นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ ๑.๖ สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำ
ลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับสำนักงำน ภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับ
ร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน ๓ วัน ทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน
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ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำม
แบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๗ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน เดินสำยไฟ
ภำยในชั้นที่ ๑-๔ ให้แล้วเสร็จ ๙๐% ทำงำนฉำบปูนตกแต่งผิวผนังภำยในทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำงำนตกแต่งพื้นผิวในชั้น
ที่ ๑-๔ แล้วเสร็จ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ชั้นที่ ๒-๔ ตอกเสำเข็ม(ถ้ำมี), หล่อคอนกรีตฐำนรำก, หล่อคอนกรีต
โครงสร้ำงถังเก็บน้ำบนดินและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจ
รับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๗ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ติดตั้งบำน
ประตู-หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด(ยกเว้นงำนกระจก) ทำงำนตกแต่งผิวพื้นภำยนอกแล้วเสร็จ ติดตั้งโถสุขภัณฑ์
พร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำงำนตกแต่งพื้นผิวภำยในส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำงำนส่วนที่
เหลือของถังเก็บน้ำบนดินและถังบำบัดน้ำเสีย(ยกเว้นงำนระบบไฟฟ้ำและระบบประปำ)แล้วเสร็จ เทพื้น ค.ส.ล. ชั้ นที่
๑ ให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๓๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ติดตั้งรำง
ไฟฟ้ำและดินสำยเมนไฟฟ้ำภำยในอำคำรทั้งหมด เดินท่อน้ำฝนทั้งหมด ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในอำคำรทั้งหมด
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ เดินท่อจ่ำยน้ำประปำขึ้น-ลง ระหว่ำงถังเก็บน้ำบนอำคำรกับถังเก็บน้ำบนดิน ทำสีรอง
พื้นภำยนอก-ภำยในอำคำร(แฟลต) และถังเก็บน้ำบนดินให้แล้วเสร็จ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๕ วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ s ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนในส่วนต่ำงๆ
ที่เหลือของอำคำร(แฟลต)ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินของอำคำร(แฟลต)ทั้งหมดแล้วเสร็จ ก่อสร้ำงถนน,
ทำงเท้ำ, ท่อระบำยน้ำพร้อมบ่อพักทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำงำนระบบไฟฟ้ำบริเวณ, ระบบประปำบริเวณ, เชื่อมต่อระบบ
ไฟฟ้ำแลระบบประปำให้กับอำคำร(แฟลต) พร้อมส่วนประกอบให้สำมำรถใช้งำนได้สมบูรณ์ ทำงำนส่วนที่เหลือทั้งหมด
ตำมสัญญำของกำรก่อสร้ำงอำคำรที่พักอำศัย(แฟลต) พร้อมส่วนประกอบ แล้วเสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ถูกต้อง ตำม
แบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร ทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย ให้สำมำรถใช้งำน
ได้ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ ๐.1๐(จุดหนึ่งศูนย์)(0.1%)
ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อย
กว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
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๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๗,๕๗๕,๕๐๐.๐๐ บำท (เจ็ดล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นห้ำพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประ
กันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๑.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณีที่ ค่ำ
งำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ
นี้แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้
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๑๓.๑ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๓.๒ ช่ำงโยธำ
๑๓.๓ ช่ำงไฟฟ้ำ
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
พลตำรวจตรี
( เฉลิมพล จินตรัตน์ )
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร

