เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)
เลขที่ ๐๑ /2565
การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการ ๕ ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง สานักงานตารวจแห่งชาติ
ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ 2565
----------------------------------------ส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ งชำติ โดย กองบั งคั บ กำรตรวจคนเข้ำเมื อง ๓ ส ำนั กงำนตรวจคนเข้ ำเมือ ง
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ทำกำร ๕ ชั้น พร้อม
ส่วนประกอบ ของ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร ณ ที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลข สป.651 (บำงส่วน)
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมื อ งสมุ ท รปรำกำร จั งหวัด สมุ ท รปรำกำร ด้ ว ยวิธี ป ระกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรำยกำรละเอียด
1.2 แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(2) หลักประกันสัญญำ
(3) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities)
1.9 แผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศและแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิดในประเทศ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่ วยงำนของรัฐ
ไว้ชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำนเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ งำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนด ตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรสนเทศ
ของกรมบัญชีกลำง

-๒2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน
ณ วัน ประกำศประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็น ผู้ กระท ำกำรอัน เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน อย่ำง
เป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่จ้ำงก่อสร้ำง ในวงเงินไม่
น้ อยกว่ำ 19,500,000 บำท (สิ บ เก้ ำล้ำนห้ ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ห้ ำปี )
นับจำกวันที่ทำงำนแล้วเสร็จถูกต้องตำมสัญญำ จนถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส์
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวั ด
สมุทรปรำกำร กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เชื่อถือและต้องเป็นผลงำนใน
ประเทศไทย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี คุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ”
ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดง
เป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(2) กรณี ที่ กิ จ กำรร่ ว มค้ ำไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะนิ ติ บุ ค คล
ที่ เข้ ำร่ วมค้ ำทุ กรำยจะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตำมเงื่ อนไขที่ ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้ น แต่
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลั กษณ์ อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใด
รำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำ เสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อม
กำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้น สำมำรถใช้
ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจั ดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงิ นผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงิน แต่ล ะครั้งซึ่งมีมูล ค่ำไม่ เกิน สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด

-๓2.15 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม
(SMEs) ให้ยื่นสำเนำใบขึ้นทะเบียนเป็น ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่ อม (SMEs) ในวันที่ยื่น
ข้อเสนอเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ
2.16 ผู้รับจ้ำงต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง เป็นพัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ และ
ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(1) ให้ ใช้เหล็ กที่ ผลิ ตภำยในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่ ำร้อยละ 90 ของปริมำณ
เหล็กที่ต้องใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ
(2) หำกกำรใช้เหล็กตำมข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูล ค่ำที่กำหนดให้ ใช้พัส ดุ
ส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้ำงใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศประเภทอื่นให้ครบตำม
ร้อยละของมูลค่ำที่กำหนดได้
ทั้ งนี้ ผู้ รั บ จ้ ำงต้ องจั ดท ำแผนกำรใช้ พั สดุ ที่ ผ ลิ ตในประเทศ และแผนกำรใช้ เหล็ กที่ ผลิ ต
ภำยในประเทศ เสนอตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 ภำยใน 30
วั น นั บ ถั ด จำกวั น ลงนำมในสั ญ ญำ ตำมแบบเอกสำรแนบท้ ำ ยเอกสำรประกวดรำคำจ้ ำ งก่ อ สร้ ำ งฯ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอเอกสำรหลั ก ฐำนยื่ น มำพร้ อ มกั บ กำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิตบิ ุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนังสือบริคณห์ส นธิ บัญ ชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี ) และบัญ ชีผู้ถือหุ้ น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(4.2) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

-๔ทั้ งนี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบั ญ ชี เอกสำรส่ ว นที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น กระท ำกำรแทนให้ แ นบหนั งสื อ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำงหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(5) สำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)(ถ้ำมี)
(6) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบั ญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ ถูกต้องครบถ้ว น พร้อมทั้งหลั กฐำนแสดงตัว ตนและทำกำรยืนยัน ตัวตนของผู้ ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งกรอกรำยละเอี ย ดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้ อ 1.2
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้
รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนั งสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
กำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำงแล้ วเสร็ จไม่ เกิ น 360 วั น
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักงำน ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่ อนเสนอรำคำ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ำงสั ญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอี ยด ฯลฯ
ให้ ถี่ ถ้ วนและเข้ ำ ใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ ำ งอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ ง หมดเสี ย ก่ อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ข้ อ เสนอ
ตำมเงือ่ นไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์

-๕๔ .๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ งภำครั ฐ
๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่ำงเวลำ…………....น.
๐๘.๓๐ ถึง………………น.
๑๖.๓๐ และเวลำในกำร
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่………………………………......
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่ อพ้ น กำหนดเวลำยื่น ข้ อเสนอและเสนอรำคำแล้ ว จะไม่ รับ เอกสำรกำรยื่น ข้ อเสนอ
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็ นผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบควำมครบถ้ว น
ถู ก ต้ อ ง และชั ด เจนของเอกสำร PDF File ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น กำรเสนอรำคำ แล้ ว จึ ง ส่ งข้ อ มู ล (Upload)
เพื่อเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ กส์ จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ ยื่น ข้อ เสนอรำคำที่มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน นั้น ออกจำกกำรเป็นผู้ ยื่น
ข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะ
ที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่ อ ว่ ำ มี ก ำรกระท ำอั น เป็ น กำรขั ด ขวำงกำรแข่ ง ขั น อย่ ำ งเป็ น ธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตั ด รำยชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยนั้ น ออกจำกกำรเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ และส ำนั ก งำน
จะพิ จำรณ ำลงโท ษ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อดั ง กล่ ำ วเป็ น ผู้ ทิ้ งงำน เว้ น แต่ ส ำนั กงำน จะพิ จ ำรณ ำเห็ น ว่ ำ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ
ของ สำนักงำน
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่ เ สน อจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้ องลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ ำสู่ ก ระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่ น ข้อ เสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดทำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิต ภำยในประเทศ
และแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงำนของรัฐภำยใน ๖0 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน 1,997,500.- บำท (หนึ่ง
ล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)
5.1 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำร
5.2 หนังสือค้ำประกัน อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบที่ คณะกรรมกำร
นโยบำยกำหนด

-๖5.3 พันธบัตรรัฐบำลไทย
5.4 หนั งสื อ ค้ ำประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรือ บริ ษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
กรณี ที่ผู้ ยื่ นข้อเสนอน ำเช็คหรือดรำฟท์ ที่ธนำคำรสั่ งจ่ำยหรือพั นธบัตรรัฐบำลไทยหรือหนั งสื อ
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับ
๑ มีนาคม ๒๕๖๕
เอกสำรดั งกล่ ำวมำให้ ส ำนั กงำน ตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่........................................................................
๐๘.๓๐
๑๖.๓๐
ระหว่ำงเวลำ.................................น.
ถึง.............................น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้ำร่วมค้ำรำยที่สัญญำ
ร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำน จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกันภำยใน ๑๕ วัน
นั บ ถั ด จำกวั นที่ ส ำนั ก งำน ได้ พิ จำรณำเห็ นชอบรำยงำนผลคั ดเลื อกผู้ ชนะกำรประกวดรำคำเรี ยบร้ อยแล้ ว
เว้ น แต่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรำยที่ คั ด เลื อ กไว้ ซึ่ ง เสนอรำคำต่ ำสุ ด หรื อ ได้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ไม่ เกิ น 3 รำย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 กำรพิ จ ำรณำผลกำรยื่ น ข้ อ เสนอประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ ส ำนั ก งำน
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ
6.2 กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำนจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
6.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่ นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ป ระก วด รำค ำอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ จ ะไม่ รั บ พิ จ ำรณ ำข้ อเส น อ ข องผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ รำย นั้ น เว้ น แ ต่
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิค หรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จ ะจ้ำงไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ สำนักงำน กำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิ ใช่ ส ำระส ำคั ญ และควำมแตกต่ ำงนั้ น ไม่ มี ผ ลท ำให้ เกิ ด กำรได้ เปรียบเสี ย เปรีย บ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
6.4 ส ำนั ก งำนสงวนสิ ท ธิ์ ไม่ พิ จำรณำข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอโดยไม่ มี ก ำรผ่ อ นผั น
ในกรณีดังต่อไปนี้

-๗(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ สำนักงำน
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๖.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 ส ำนั ก งำนทรงไว้ ซึ่ งสิ ทธิ ที่ จะไม่ รั บรำคำต่ ำสุ ด หรื อรำคำหนึ่ งรำคำใด หรื อรำคำที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โ ดยไม่ พิ จ ำรณ ำจั ด จ้ ำ งเลยก็ ไ ด้ สุ ด แต่ จ ะพิ จ ำรณ ำ ทั้ ง นี้
เพื่ อ ป ระโยช น์ ของทำงรำชกำรเป็ นส ำคั ญ และให้ ถื อ ว่ ำ กำรตั ด สิ น ของส ำนั กงำน เป็ นเด็ ด ขำด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็
ตำมหำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือสำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับ รำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำน
๖.7 ก่อนลงนำมในสั ญญำส ำนั กงำน อำจประกำศยกเลิ ก กำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิ ก ส์
หำกปรำกฏว่ำมี ก ำรกระท ำที่ เข้ ำลั ก ษณะผู้ ยื่น ข้อ เสนอที่ ช นะกำรประกวดรำคำหรือที่ ได้ รับกำรคัดเลื อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๖.๘ หำกผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุ ดของผู้ ยื่ น
ข้อเสนอรำยอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑0 ให้ สำนักงำน จัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัดเรียงลำดับ
ผู้ยื่น ข้อเสนอซึ่งเป็ นผู้ ป ระกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสู งกว่ำรำคำต่ำสุดของผู้ยื่ นข้อเสนอรำยอื่น ไม่เกิน
ร้อยละ ๑0 ที่จะเรียกมำทำสัญญำไม่เกิน ๓ รำย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs
๖.๙ หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำ งประเทศ
ไม่เกินร้อยละ ๓ ให้ สำนักงำน จัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทตำมวรรคหนึ่ ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs

-๘๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญ ญำเป็น จำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สำนักงำนยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึง่ เป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำร
7.3 หนั งสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่ คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
7.4 หนั งสื อ ค้ ำประกั น ของบริษั ท เงิน ทุ น หรือ บริ ษั ท เงิน ทุ น หลั ก ทรัพ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ ำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน 17 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 3 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ปรับ พื้นที่ก่อสร้ำง ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอำคำรและกำหนดระดับ โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกสถำปนิก–วิศวกรผู้ออกแบบของทำงรำชกำรแล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- เจำะสำรวจชั้นดินและตอกเสำเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- หล่อคอนกรีตฐำนรำกแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- หล่อคอนกรีตเสำตอม่อและคำน ค.ส.ล.ชั้นคำนคอดินแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสำรับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพื้น Post-tention ชัน้ ที่ 2 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน

-๙งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- หล่อคอนกรีตเสำรับพื้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพื้น Post-tention ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จพร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- หล่อคอนกรีตเสำรับพื้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพื้น Post-tention ชัน้ ที่ 4 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- หล่อคอนกรีตเสำรับพื้นชั้นที่ 5 แล้วเสร็จทั้งหมด
- หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพื้น Post-tention ชัน้ ที่ 5 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ติดตั้งโครงหลังคำพร้อมทำสีกันสนิม โครงหลังคำ มุงหลังคำและติดตั้ง
ส่วนประกอบต่ำง ๆ ของำนหลังคำแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำ
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 15 วัน
งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้ง
วงกบประตู-หน้ำต่ำงแล้วเสร็จ ฉำบปูนผนังภำยนอก-ภำยใน ชั้น 1-2 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ 11 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้ง
วงกบประตู-หน้ำต่ำงแล้วเสร็จ ฉำบปูนผนังภำยนอก–ภำยใน ชั้น 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ 12 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ก่อผนังกั้นห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้ง
วงกบ ประตู-หน้ำต่ำงแล้วเสร็จ ฉำบปูนผนังภำยนอก–ภำยใน ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
- ตกแต่งผิวพื้น – ผิวผนังภำยในอำคำร ชั้น 1-2 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90 ทำระบบกันซึมพื้นส่วนที่ต้องทำ (ถ้ำมี) พ่นสีกันควำมร้อนบนผิวหลังคำ (ถ้ำมี) แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ 13 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 7 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งรำวบันได รำวกันตก ตกแต่งผิวบันได
ภำยในอำคำร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90
- ตกแต่งผิวพื้น–ผิวผนังภำยในอำคำรชั้น 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
- งำนติดตั้งฝ้ำ ชั้น 1-3 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน

- ๑๐ งวดที่ 14 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ตกแต่งผิวพื้น – ผิวผนังภำยในอำคำรทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
- งำนติดตั้งฝ้ำทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ 15 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- เดินท่อระบบประปำและสุขำภิบำล ท่อสำหรับร้อยสำยไฟ สำยสัญญำณ ทั้งหมด
เดินสำยไฟฟ้ำ ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ-ห้องส้วม ติดตั้งถังบำบัดแล้วเสร็จ รวมทั้ง
ผนัง-ประตู ห้องน้ำสำเร็จรูป (ถ้ำมี) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
- ติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบไฟฟ้ำ-สื่อสำร และเสำอำกำศต่ำงๆ (ถ้ำมี) ตกแต่งผิว
ผนังภำยนอกและภำยในอำคำร ติดตั้งฝ้ำเพดำน ทำสีรองพื้นอำคำร แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน
งวดที่ 16 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
- ติดตั้งลิฟท์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครือ่ งปรับอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ ครุภัณฑ์ ทำสีอำคำร และ ทำงำน
อื่นๆ ส่วนที่เหลือทัง้ หมดของตัวอำคำร ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำรและรำยละเอียด
ทุกประกำร เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำและประปำให้กับอำคำรที่ทำกำรพร้อม ส่วนประกอบ และบริเวณให้สำมำรถ
ใช้งำนได้โดยสมบูรณ์ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 12 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ดำเนินกำร
ทำงำนส่วนต่ำง ๆ ที่เหลือทั้งหมดตำมสัญญำของกำรก่อสร้ำงอำคำร แล้วเสร็ จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตำม
แบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดแนบท้ำยสัญ ญำทุกประกำร ตลอดจนทำควำมสะอำดบริเวณส่วนที่ทำกำร
ก่อสร้ำงให้สำมำรถใช้กำรได้ และส่งแบบก่อสร้ำงจริ งในรูปแบบกระดำษ และไฟล์ดิจิตอล (.dwg หรือ .rvt)
จำนวน 2 ชุด ฝึกสอนกำรใช้อุปกรณ์ อำคำรและบำรุงรักษำอำคำร พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ทำ
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่ รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
สำนักงำน จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ 9.1 จะกำหนดค่ำปรับเป็น
รำยวันเป็นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ 0.10 ของรำคำงำนจ้ำง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้ ำงเป็ น หนั งสื อ แล้ วแต่ กรณี จะต้ องรั บประกั นควำมช ำรุ ดบกพร่ องของงำนจ้ ำงที่ เกิ ดขึ้ นภำยในระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำน ได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง

- ๑๑ ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอมีสิ ท ธิเสนอขอรับ เงิน ล่ ว งหน้ ำ ในอัต รำไม่ เ กิ น ร้อยละ 10 ของรำคำค่ำจ้ ำง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำ เป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน หรือ
หนั งสื อ ค้ำประกัน อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ข องธนำคำรในประเทศตำมแบบดั งระบุ ในข้อ ๑.๔ (๓) ให้ แ ก่ ส ำนั กงำน
ก่อนกำรรับเงินล่วงหน้ำนั้น
๑2. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑2.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2565
กำรลงนำมในสั ญ ญำจะกระท ำได้ ต่ อเมื่ อ ส ำนั กงำนได้ รั บอนุ มั ติ เงิ น ค่ ำก่ อสร้ ำงจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ 2565 แล้วเท่ำนั้น
๑2.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้ำ ผู ้รับ จ้ำ งจะต้อ งสั ่ง หรือ นำสิ ่ง ของมำเพื่อ งำนจ้ำ งดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑2.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนั งสื อค้ำประกัน กำรยื่ น ข้อเสนอทัน ที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี ) รวมทั้ งจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑2.๔ สำนั กงำน สงวนสิ ทธิ์ที่ จะแก้ไขเพิ่ มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสั ญ ญำหรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
12.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขั ดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม
12.6 สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกสำนักงำน ไม่ได้
(1) สำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(2) มี ก ำรกระท ำที่ เ ข้ ำ ลั ก ษณ ะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ชนะกำรจั ด จ้ ำ งหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ
กำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดใน
กำรเสนอรำคำ

- ๑๒ (3) กำรท ำกำรจั ด จ้ ำงครั้งนี้ ต่ อ ไปอำจก่ อ ให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ ส ำนั ก งำนหรื อ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(4) กรณี อื่ น ในท ำนองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑3. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณี ที่
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
งำนก่อสร้ำงนี้ใช้สูตรปรับรำคำจำนวน 1 สูตร คือ
สูตรงำนอำคำร K=0.25 + 0.15It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนด
ไว้ ในสั ญ ญำ หรื อภำยในระยะเวลำที่ ส ำนั ก งำน ได้ ข ยำยออกไป โดยจะใช้ สู ต รของทำงรำชกำรที่ ได้ ระบุ
ในข้อ ๑.๕
๑4. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสำนักงำน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ
นี้ แ ล้ ว ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งตกลงว่ ำ ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนก่ อ สร้ ำ งดั ง กล่ ำ ว ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งมี แ ละ
ใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสถำบันทำงรำชกำรหรือ
สถำบันเอกชนที่รำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่
ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีจำนวนช่ำงอย่ำง
น้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้
๑4.๑ ช่ำงไม้
๑4.๒ ช่ำงประปำ
14.3 ช่ำงก่อสร้ำง
14.4 ช่ำงไฟฟ้ำ
๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็น ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ส ำนั ก งำนสำมำรถน ำผลกำรปฏิ บั ติ งำนแล้ ว เสร็จ ตำมสั ญ ญำของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ได้ รับ กำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว
พ.ต.อ.
ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 สำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง
๔ กุมภำพันธ์ 2565

