ประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจ(ขนาดกลาง) สภ.อาจสามารถ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงก่อสร้ำงอำคำรทีท่ ำกำรสถำนี
ตำรวจ(ขนำดกลำง) สภ.อำจสำมำรถ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงใน
กำรประกวดรำคำครัง้ นี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท (ยี่สิบสองล้ำนเจ็ดแสนเก้ำหมื่นบำทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว
เนื่องจำกเป็นผูท้ ี่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชือ่ ผู้ทงิ้ งำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทงิ้ งำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ู้ทงิ้ งำนเป็นหุ้นส่วนผูจ้ ัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผูบ้ ริหำร ผูม้ ีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผูม้ ีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๘. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นทีเ่ ข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์ รือควำมคุ้มกัน ซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑0. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่
น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนทีเ่ ป็นคูส่ ัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเชื่อถือ
๑1. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
กำรกำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก
มำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้องใช้
ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักจะต้อง
เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลำง ในส่วนของผู้เข้ำร่วมค้ำที่ไม่ใช่ผเู้ ข้ำร่วมค้ำหลักจะเป็น
ผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนในสำขำงำนก่อสร้ำงไว้กับกรมบัญชีกลำงหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผเู้ ข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน
๑2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในรำคำชุดละ ๑,๕๐๐.๐๐ บำท ผ่ำนทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำรในระหว่ำงวันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภำยหลัง
จำกชำระเงินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ www.roiet.police.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๔๓๕๑๑๙๔๔ ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔

พลตำรวจตรี
(ไพโรจน์ มังคลำ)
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๒/๒๕๖๔
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารที่ทาการสถานีตารวจ(ขนาดกลาง) สภ.อาจสามารถ
ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำง
ก่อสร้ำง ก่อสร้ำงอำคำรทีท่ ำกำรสถำนีตำรวจ(ขนำดกลำง) สภ.อำจสำมำรถ ณ สภ.อำจสำมำรถ ต.อำจสำมำรถ
จ.ร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้ทมี่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผูท้ ี่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูป้ ระกอบกำรตำมระเบียบทีร่ ัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผูจ้ ัดกำร ผู้บริหำร ผู้มอี ำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิ ุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

๒.๗

เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มอี ำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอ
ให้แก่ สำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนทีป่ ระกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สิบล้ำนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สญ
ั ญำโดยตรงกับหน่วยงำน
ของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนทีส่ ำนักงำนเชื่อถือ
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึง่ เป็นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีกำรกำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิง่ ของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของผูเ้ ข้ำร่วมค้ำ
หลักมำกกว่ำผูเ้ ข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึง่ เป็นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก กิจกำรร่วม
ค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึง่ เป็นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก ผูเ้ ข้ำร่วมค้ำ
หลักจะต้องเป็นผูป้ ระกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลำง ในส่วนของผู้เข้ำร่วมค้ำที่ไม่ใช่ผเู้ ข้ำร่วมค้ำหลักจะ
เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนในสำขำงำนก่อสร้ำงไว้กับกรมบัญชีกลำงหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผูเ้ ข้ำร่วมค้ำหลัก ผูเ้ ข้ำร่วมค้ำ
ทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุน้ ส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษทั มหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มอี ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อม
ทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผูเ้ ป็นหุ้นส่วนทีม่ ิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(๔.๒) หนังสือค้ำประกันกำรเสนอรำคำ
(๔.๓) สำเนำทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๔.๔) สำเนำบัตรประชำชน
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบอำนำจซึง่
ติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รบั มอบอำนำจ ทั้งนี้หำกผูร้ ับมอบ
อำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผูท้ ี่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔)
(๕) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) หนังสือรับรองผลงำน
(๖) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่
ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำ
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมแบบเอกสำรประกวดรำคำ
จ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมำณงำน
และรำคำ และใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครัง้ เดียวและรำคำเดียว โดยเสนอ
รำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงือ่ นไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิด
รำคำรวมทัง้ สิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยในกำหนดยืน
รำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๒๐ วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้เริ่มทำงำน

๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรำ่ งสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ
เข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวด
รำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่ ๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของ
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำใดๆ
โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน
ของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่
สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่
หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น คณะกรรมกำรฯ
จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะทีม่ ีกำร
พิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทงิ้ งำน
เว้นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผูร้ ิเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำม
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึง่ อย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๐๔๕,๕๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสีห่ มื่นห้ำ
พันห้ำร้อยบำทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้นชำระ
ต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
เงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษทั

เงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
กรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทยหรือหนังสือค้ำประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำ
ให้สำนักงำนตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่ ๑๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำให้ระบุชื่อผูเ้ ข้ำร่วมค้ำรำยทีส่ ัญญำร่วมค้ำ
กำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๖.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำน จะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๖.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล กำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิค
หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่
สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำง
นั้น ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ
อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๖.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซอื้ เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขทีก่ ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๖.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ สำนักงำนมีสิทธิทจี่ ะไม่
รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิทจี่ ะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึง่ รำคำใด หรือรำคำทีเ่ สนอทั้งหมดก็ได้
และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก กำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้
รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูท้ ิ้งงำน ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั กำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สจุ ริต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำมเอกสำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รบั ฟังได้ สำนักงำน มีสทิ ธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้
ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนีผ้ ู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มสี ิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๖.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏ
ว่ำมีกำรกระทำทีเ่ ข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือ
มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็น
จำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำโดย
ใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น ชำระ
ต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญำตให้ประกอบกิจ กำร
เงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำมรำยชื่อบริษทั
เงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของธนำคำรที่
คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทัง้ ปวงแล้ว โดยถือ
รำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน ๑๐ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - สำรวจพื้นที่ก่อสร้ำง
ถมดิน ปักผังตำแหน่งที่ตงั้ อำคำร และกำหนดระดับอ้ำงอิงโดยได้รับ ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
และผู้ควบคุมงำนแล้ว - เจำะสำรวจดิน และตอกเสำเข็มอำคำรที่ทำกำรฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตฐำนรำก ตอม่อ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคอนกรีตคำนคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน ๙๐ วัน นับจำกวันเริม่ ทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - หล่อคอนกรีตเสำชั้น
๑ และชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคอนกรีตคำนชั้น ๒ และชั้น ๓ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้น ๑
และ ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน
๑๕๐ วัน นับจำกวันเริ่มทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - หล่อคอนกรีตเสำ ค.
ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีตคำนหลังคำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ - เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล ขึ้นชั้นที่ ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งโครงหลังคำอำคำรทีท่ ำกำรฯ พร้อมทำสีกันสนิม
โครงหลังคำ ทัง้ หมดแล้วเสร็จ- ก่อสร้ำงงำนวิศวกรรมโครงสร้ำงอำคำรที่ทำกำร ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน ๒๑๐ วัน นับจำกวันเริม่ ทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รบั จ้ำงได้ปฏิบัติงำน - มุงหลังคำและติดตั้ง
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ติดตั้งฉนวนกันควำมร้อนของงำนหลังคำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ - ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมหล่อคอนกรีต
เสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู -หน้ำต่ำง (ยกเว้นส่วนทีเ่ ป็นอลูมเิ นียม) ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ แล้ว
เสร็จ - หล่อหนัง ค.ส.ล. ห้องขัง ทัง้ หมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบประปำ ระบบสุขำภิบำล ระบบระบำยน้ำฝน ท่อ
สำหรับร้อยสำยไฟฟ้ำ และสำยสัญญำณ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน ๒๔๐ วัน นับจำก
วันเริ่มทำงำนตำมสัญ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๔๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รบั จ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ก่อผนังกั้นห้อง พร้อม
หล่อคอนกรึตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู - หน้ำต่ำง (ยกเว้นส่วนทีเ่ ป็นอลูมเิ นียม) ชั้นที่ ๑
ถึงชั้นที่ ๓ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งลูกกรงเหล็กห้องขัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินท่อระบบประปำและ
สุขำภิบำล ท่อสำหรับร้อยสำยไฟฟ้ำ สำยสัญญำณ ชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ ๓ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เดินสำยไฟฟ้ำ
แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ ฉำบปูนผนังภำยในอำคำร แล้วเสร็จร้อยละ ๙๐ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน ๒๗๐ วัน นับจำก
วัน ให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๗๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ฉำบปูนผนังภำยนอก
- ภำยนอก ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวพื้น - ผิวผนังภำยในอำคำร แล้วเสร็จ ร้อยละ ๙๐ - ติดตั้งบำน
ประตู - หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ ทัง้ หมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งรำวบันได รำวกันตก ตกแต่งผิวพื้นบันไดภำยในอำคำรทั้ง
หมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน ๓๐๐ วัน นับจำกวันเริ่มทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน ๓๐๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ - ห้องส้วม รวมทัง้ ผนัง - ประตู ห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบ
ไฟฟ้ำ - สื่อสำร และระบบโทรศัพท์ แล้วเสร็จ - ตกแต่งผิวผนังภำยนอกและภำยในอำคำร ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้ง
ฝ้ำเพดำนแล้วเสร็จ ทำสีรองพื้นอำคำร แล้วเสร็จ - ก่อสร้ำงโครงสร้ำงถังพักน้ำบนดินพร้อมโรงสูบแล้วเสร็จ ร้อยละ
๙๐ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน ๓๓๐ วัน นับจำกวันเริ่มทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รบั จ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
และถังพักน้ำบนดิน พร้อมโรงสูบ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบรู ณ์ถูกต้อง ตำมแบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดทุก
ประกำร - ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเสำวิทยุสื่อสำร ทั้งหมดแล้วเสร็จ ทำสีอำคำร และทำงำนอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของตัวอำคำรที่ทำกำร ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ
ภำยใน ๓๖๐ วัน นับจำกวันเริ่มทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ก่อสร้ำงโรงจอด
รถยนต์ เสำธง ถนน ค.ส.ล. และทำงเท้ำ ทัง้ หมดแล้วเสร็จ- ก่อสร้ำงบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. วำงท่อระบำยน้ำ ค.ส.ล. ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ และเชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำ ทัง้
หมดแล้วเสร็จ- ติดตั้งระบบประปำเชื่อมต่อกับระบบประปำให้กับอำคำรที่ทำกำร ทั้งหมดแล้วเสร็จ กำหนดเวลำแล้ว
เสร็จ ภำยใน ๓๙๐ วัน นับจำกวันเริ่มทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๙๐ วัน
งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 15.00 ของค่ำจ้ำงเหมำตำมที่ตกลงทำสัญญำว่ำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อ
ผู้รบั จ้ำงได้ทำกำรก่อสร้ำง ดังนี้
- ติดตั้งระบบเครื่องเสียง ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ LED VIDEO WALL SYSTEM ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งม่ำนปรับแสง ทัง้ หมดแล้วเสร็จ
- จัดวำงครุภัณฑ์ทั่วไป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ดำเนินกำรในส่วนประกอบและบริเวณให้สำมำรถใช้งำนได้โดยสมบูรณ์ และทำงำนส่วนต่ำง ๆ ที่เหลือทัง้ หมด
ตำมสัญญำของกำรก่อสร้ำงอำคำรทีท่ ำกำร พร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตำมแบบรูปรำยกำร
และรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร ตลอดจนทำควำมสะอำดบริเวณส่วนที่ทำกำรก่อสร้ำงให้สำมำรถใช้งำน

ได้ กำหนดเวลำแล้วเสร็จ ภำยใน 420 วัน นับจำกวันเริม่ ทำงำนตำมสัญญำจ้ำง ให้แล้วเสร็จภำยใน 420 วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีทผี่ ู้รบั จ้ำงนำงำนทีร่ ับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้รบั อนุญำตจำก
สำนักงำน จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
๙.๒ กรณีทผี่ ู้รบั จ้ำงปฏิบัตผิ ิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่ำปรับ
เป็นรำยวันเป็นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงทีเ่ กิดขึ้นภำยในระยะเวลำ ไม่
น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันทีส่ ำนักงำนได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผูร้ ับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง ตำมกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รบั จ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้น
ต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มเี รือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมทีร่ ัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผูร้ ับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
ผู้รบั จ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รฐั มนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำกต่ำงประเทศ
มำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่ จะต้อง
ได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รบั จ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือภำยในเวลำ
ที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกัน
กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทงิ้ งำน
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๑.๕ ในกรณีทเี่ อกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) สำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะทำกำร
จัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รบั กำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครัง้ นี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำน หรือกระทบต่อประโยชน์
สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตำมควำมใน
กฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
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) จะต้องคงที่ที่ระดับทีก่ ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยนื่ ข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผูร้ ับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำน สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผูร้ ับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั กำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว

พลตำรวจตรี
( ไพโรจน์ มังคลำ )
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด
๒๐ มกรำคม ๒๕๖๔

