




เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  

เลขที ่      /2565       

การจ้างก่อสร้างอาคารที่ท าการ ๕ ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการ 
ตามประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ลงวันที ่        กุมภาพันธ์  2565 

----------------------------------------- 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ โดย กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง ๓ ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ   "ส ำนักงำน"   มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรที่ท ำกำร  ๕  ชั้น พร้อม
ส่วนประกอบ ของ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร  ณ  ที่รำชพัสดุแปลงหมำยเลข สป.651 (บำงส่วน) 
ต ำบลปำกน้ ำ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  จังหวัดสมุทรปรำกำร  ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์    
(e-bidding)  โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 แบบรูปและรำยกำรละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอรำคำที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
 1.4 แบบหนังสือค้ ำประกัน 
  (1) หลักประกันกำรเสนอรำคำ  
  (2) หลักประกันสัญญำ 
  (3) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
   ๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ 
 ๑.๖ บทนิยำม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที ่๒ 
 ๑.๘ รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities)  
 1.9 แผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศและแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิดในประเทศ 
 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  2.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่ วยงำนของรัฐ 
ไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ  
ที่ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลั งก ำหนดตำมที่ ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ ำยสำรสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลำง   

๔ 

๐๑ 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บรหิำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
  2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว  
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่  ส ำนักงำน 
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำง    
เป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น  

2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่จ้ำงก่อสร้ำง  ในวงเงินไม่
น้อยกว่ำ 19,500,000 บำท (สิบเก้ำล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี (ห้ำปี)  
นับจำกวันที่ท ำงำนแล้วเสร็จถูกต้องตำมสัญญำ จนถึงวันยื่นเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนเอกชนที่ ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัด
สมุทรปรำกำร กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 ส ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง เชื่อถือและต้องเป็นผลงำนใน
ประเทศไทย 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” 
ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดง
เป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 
 (2) กรณีที่ กิจกำรร่วมค้ำไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล               
ที่ เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใด 
รำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อม
กำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้
ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้ 
  ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
 2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด  
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
 2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้  ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
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     2.15 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) ให้ยื่นส ำเนำใบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) ในวันที่ยื่น
ข้อเสนอเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ 

        2.16  ผู้รับจ้ำงต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง เป็นพัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ของมูลค่ำพัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ และ
ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
                                (1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของปริมำณ
เหล็กท่ีต้องใช้ในงำนก่อสร้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ  
                 (2) หำกกำรใช้เหล็กตำมข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่ำที่ก ำหนดให้ใช้พัสดุ
ส่งเสริมกำรผลิตภำยในประเทศ (ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้ำงใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศประเภทอ่ืนให้ครบตำม
ร้อยละของมลูค่ำที่ก ำหนดได้ 
                         ทั้งนี้   ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ และแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิต
ภำยในประเทศ เสนอตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร  กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 ภำยใน 30 
วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ ตำมแบบเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงฯ  
 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 
จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณ ี
 (๔) เอกสำรเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  
                                  (4.1) ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์  
  (4.2) ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม  

(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
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 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่  ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น  
 (๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ 
  (๓) ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
 (๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำงหรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งก ำไรไว้ด้วย 
 (5) ส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs)(ถ้ำมี) 
 (6) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

  ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

 ๔. การเสนอราคา 
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้อ 1.2 
พร้อมจัดท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน 
 ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำไดเ้พียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ 
รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว 
 รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ  180 วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยใน
ก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่ เกิน 360 วัน  
นับถดัจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกส ำนักงำน ให้เริ่มท ำงำน 

 ๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้ งหมดเสียก่อนที่ จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตำมเงือ่นไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 



- ๕ - 
 

 ๔ .๕  ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้ องยื่ นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่………………………………...... ระหว่ำงเวลำ…………....น. ถึง………………น. และเวลำในกำร
เสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
   เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ 
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร  PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ  แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ ส ำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนตำม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ  
  หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม 
ข้อ ๑.๖ (๒ ) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำน  
จะพิ จำรณ ำลงโทษ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ ดั งกล่ ำว เป็ น ผู้ ทิ้ ง งำน  เว้น แต่ ส ำนั ก งำน  จะพิ จ ำรณ ำเห็ น ว่ ำ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำ 
ของ ส ำนักงำน 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) รำคำที่ เสนอจะต้องเป็ นรำคำที่ รวมภำษีมู ลค่ ำเพ่ิม  และภำษี อ่ืนๆ (ถ้ ำมี )  
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ  
ที่ก ำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศ
และแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงำนของรัฐภำยใน ๖0 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จ ำนวน 1,997,500.- บำท (หนึ่ง
ล้ำนเก้ำแสนเก้ำหมื่นเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
 5.1 เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น
ช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร  
 5.2 หนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบที่ คณะกรรมกำร 
นโยบำยก ำหนด 

๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ 

http://www.gprocurement.go.th/


- ๖ - 
 

 5.3 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 5.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน ำเช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทยหรือหนังสือ 
ค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสำรดังกล่ำวมำให้ส ำนักงำน  ตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่........................................................................
ระหว่ำงเวลำ.................................น. ถึง.............................น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 (2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้ำร่วมค้ำรำยที่สัญญำ
ร่วมค้ำก ำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
 หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ส ำนักงำน จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ ำประกันภำยใน ๑๕ วัน 
นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำน ได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำเรียบร้อยแล้ว  
เว้นแต่   ผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยที่ คั ดเลื อกไว้ซึ่ งเสนอรำคำต่ ำสุ ดหรือได้ คะแนนรวมสู งสุ ดไม่ เกิ น 3 รำย  
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกขอ้ผูกพันแล้ว 
 กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 กำรพิจำรณำผลกำรยื่ นข้อเสนอประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้   ส ำนั ก งำน 
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำ 
       6.2 กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 

        กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำนจะพิจำรณำจำกรำคำรวม 

 6.3 หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ป ระกวดรำค ำอิ เล็ กท รอนิ ก ส์ จ ะ ไม่ รั บ พิ จ ำรณ ำข้ อ เสน อ ของผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อรำยนั้ น  เว้ น แ ต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำน ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบ  
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
 6.4 ส ำนั กงำนสงวนสิทธิ์ ไม่ พิ จำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่ นข้อเสนอโดยไม่ มี กำรผ่ อนผั น  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ 
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  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ ส ำนักงำน 
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

  (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
 ๖.5 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ส ำนักงนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรอืไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.6 ส ำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ 
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ 
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ พิจำรณำจัดจ้ ำงเลยก็ ได้  สุดแต่จะพิจำรณ ำ ทั้ งนี้  
เพ่ื อป ระโยชน์ ของทำงรำชกำรเป็ นส ำคัญ  และให้ ถื อว่ ำกำรตั ดสิ นของส ำนั ก งำน   เป็ น เด็ ดขำด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งส ำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็
ตำมหำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือส ำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ส ำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำน 

 ๖.7 ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำน  อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดในกำรเสนอรำคำ 
         ๖.๘  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรำยอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑0 ให้ ส ำนักงำน จัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว โดยจัดเรียงล ำดับ
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs  ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนไม่เกิน 
ร้อยละ ๑0 ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน ๓ รำย 
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs 
          ๖.๙  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำย
ไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ 
ไมเ่กินร้อยละ ๓ ให้ ส ำนักงำน จัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 
       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องเป็น
ผู้ประกอบกำร SMEs 
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 ๗. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
     ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับส ำนักงำน ภำยใน  7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ  5  ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส ำนักงำนยึดถือไว้
ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดรำฟทท์ี่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์นั้น
ช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท ำกำร  
  7.3 หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
  7.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ 
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 

   ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
        ส ำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ตลอดจนภำษีอ่ืนๆ  และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว  

โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จ ำนวน 17 งวด ดังนี ้
     งวดที่ 1   เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 3 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร  
    - ปรับพ้ืนที่ก่อสร้ำง ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอำคำรและก ำหนดระดับ โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกสถำปนิก–วิศวกรผู้ออกแบบของทำงรำชกำรแล้ว พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 

         งวดที่ 2  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง  จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 
- เจำะส ำรวจชั้นดินและตอกเสำเข็มแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจ 

รับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 
งวดที่ 3   เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 

- หล่อคอนกรีตฐำนรำกแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำร 
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  30 วัน 

งวดที่ 4 เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร  
    - หล่อคอนกรีตเสำตอม่อและคำน ค.ส.ล.ชั้นคำนคอดินแล้วเสร็จ  

- หล่อคอนกรีตเสำรับพื้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจ 
รับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 

งวดที่ 5  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 
 - หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพ้ืน Post-tention ชัน้ที่ 2 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 
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งวดที่ 6  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 
  - หล่อคอนกรีตเสำรับพ้ืนชั้นที่ 3 แล้วเสร็จทั้งหมด 
  - หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพ้ืน Post-tention ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จพร้อมทั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 
งวดที่ 7  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยใหเ้มื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 

 - หล่อคอนกรีตเสำรับพ้ืนชั้นที่ 4 แล้วเสร็จทั้งหมด 
 - หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพ้ืน Post-tention ชัน้ที่ 4 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 
งวดที่ 8  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 

 - หล่อคอนกรีตเสำรับพ้ืนชั้นที่ 5 แล้วเสร็จทั้งหมด 
 - หล่อคอนกรีตคำน และเทคอนกรีตพ้ืน Post-tention ชัน้ที่ 5 แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 
งวดที่ 9  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร 

 - ติดตั้งโครงหลังคำพร้อมท ำสีกันสนิม โครงหลังคำ มุงหลังคำและติดตั้ง 
ส่วนประกอบต่ำง ๆ  ของำนหลังคำแล้วเสร็จ 

  - หล่อคอนกรตีบันไดแล้วเสร็จทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำ 
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน  15 วัน 

 งวดที่ 10  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจำ้ง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
        - ก่อผนังก้ันห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้ง 

วงกบประต-ูหน้ำต่ำงแล้วเสร็จ ฉำบปูนผนังภำยนอก-ภำยใน ชั้น 1-2 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน 

 งวดที่ 11  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
        -  ก่อผนังก้ันห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้ง 

วงกบประต-ูหน้ำต่ำงแล้วเสร็จ ฉำบปูนผนังภำยนอก–ภำยใน ชั้น 3-4  ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน 

งวดที่ 12  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
       - ก่อผนังก้ันห้อง พร้อมหล่อคอนกรีตเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้ง  

วงกบ ประตู-หน้ำต่ำงแล้วเสร็จ ฉำบปูนผนังภำยนอก–ภำยใน  ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
      - ตกแต่งผิวพ้ืน – ผิวผนังภำยในอำคำร  ชั้น 1-2 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำ 

รอ้ยละ 90 ท ำระบบกันซึมพ้ืนส่วนที่ต้องท ำ (ถ้ำมี) พ่นสีกันควำมรอ้นบนผิวหลังคำ (ถ้ำมี) แล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน 

งวดที่ 13  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 7 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
    - ติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งรำวบันได รำวกันตก ตกแต่งผิวบันได        

ภำยในอำคำร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 90 
    - ตกแต่งผิวพ้ืน–ผิวผนังภำยในอำคำรชั้น 3-4 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
    - งำนติดตั้งฝ้ำ ชั้น 1-3 ทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน 
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งวดที่ 14  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 5 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
              - ตกแตง่ผิวพ้ืน – ผิวผนังภำยในอำคำรทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
              - งำนติดตั้งฝ้ำทั้งหมดแล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน 
งวดที่ 15  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
       - เดินท่อระบบประปำและสุขำภิบำล ท่อส ำหรับร้อยสำยไฟ สำยสัญญำณ ทั้งหมด  

เดินสำยไฟฟ้ำ ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ ำ-ห้องส้วม ติดตั้งถังบ ำบัดแล้วเสร็จ  รวมทั้ง
ผนัง-ประตู ห้องน้ ำส ำเร็จรูป (ถ้ำมี) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 

        - ติดตั้งอุปกรณ์งำนระบบไฟฟ้ำ-สื่อสำร และเสำอำกำศต่ำงๆ (ถ้ำมี) ตกแต่งผิว 
ผนังภำยนอกและภำยในอำคำร ติดตั้งฝ้ำเพดำน ทำสีรองพ้ืนอำคำร แล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 25 วัน 

งวดที่ 16  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 10 ของค่ำจ้ำง จำ่ยให้เมื่อผู้รับจ้ำงไดด้ ำเนินกำร 
        - ติดตั้งลิฟท์แล้วเสร็จ  
        - ติดต้ังเครือ่งปรับอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ ครุภัณฑ์ ทำสีอำคำร และ ท ำงำน 

อ่ืนๆ ส่วนที่เหลือทัง้หมดของตัวอำคำร ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำรและรำยละเอียด
ทุกประกำร เชื่อมต่อระบบไฟฟ้ำและประปำให้กับอำคำรที่ท ำกำรพร้อม ส่วนประกอบ และบริเวณให้สำมำรถ
ใช้งำนได้โดยสมบูรณ์  พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว  
ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน 
  งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 12 ของค่ำจ้ำง จ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินกำร
ท ำงำนส่วนต่ำง ๆ ที่เหลือทั้งหมดตำมสัญญำของกำรก่อสร้ำงอำคำร แล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตำม 
แบบรูปรำยกำรและรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร ตลอดจนท ำควำมสะอำดบริเวณส่วนที่ท ำกำร
ก่อสร้ำงให้สำมำรถใช้กำรได้ และส่งแบบก่อสร้ำงจริงในรูปแบบกระดำษ และไฟล์ดิจิตอล (.dwg หรือ .rvt) 
จ ำนวน 2 ชุด ฝึกสอนกำรใช้อุปกรณ์อำคำรและบ ำรุงรักษำอำคำร พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำ
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 30 วัน 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนงัสือจะก ำหนด ดังนี้ 
 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ส ำนักงำน จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น 
 9.2 กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ 9.1 จะก ำหนดค่ำปรับเป็น
รำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ  0.10  ของรำคำงำนจ้ำง 

 ๑๐. การรับประกันความช ารดุบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้ำงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่ เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ               
ไม่น้อยกว่ำ  2  ปี นับถัดจำกวันที่ส ำนักงำน  ได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน  7  วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
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 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ  10  ของรำคำค่ำจ้ำง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำ เป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค้ ำประกันหรือ
หนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ส ำนักงำน      
ก่อนกำรรับเงินล่วงหน้ำนั้น  

๑2. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑2.๑ เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 

 กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อส ำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำก
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 2565 แล้วเท่ำนั้น 
 ๑2.๒  เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู ้รับจ้ำงจะต้องสั ่งหรือน ำสิ ่งของมำเพื่องำนจ้ำง ดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเสน้ทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  
 ๑2.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำน  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออก
หนังสือค้ ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั้งจะ
พิจำรณำใหเ้ป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ            
 ๑2.๔ ส ำนักงำน สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)  
 12.5 ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้ง
กันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิ่มเติม 
 12.6 ส ำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใด ๆ จำกส ำนักงำน ไม่ได ้ 
  (1) ส ำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีกำรกระท ำที่ เข้ ำลั กษณ ะผู้ ยื่ นข้อ เสนอที่ ชนะกำรจัดจ้ ำงหรือที่ ได้ รับ 
กำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอ่ืนใดใน
กำรเสนอรำคำ 
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  (3) กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำนหรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในท ำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซือ้จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

 ๑3. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

 กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ำมำใช้ในกรณีที่ 
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีกำรต่อไปนี้ 

  งำนก่อสร้ำงนี้ใช้สูตรปรับรำคำจ ำนวน 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) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่ก ำหนด
ไว้ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำน ได้ขยำยออกไป  โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุ 
ในข้อ ๑.๕ 

๑4. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 เมื่อส ำนักงำน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศ
นี้แล้ วผู้ ยื่นข้อ เสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติ งำนก่อสร้ำงดั งกล่ำว ผู้ ยื่นข้อ เสนอจะต้องมีและ 
ใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสถำบันทำงรำชกำรหรือ
สถำบันเอกชนที่รำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 10 ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำง
น้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้ 
 ๑4.๑   ช่ำงไม้ 
 ๑4.๒  ช่ำงประปำ 
 14.3  ช่ำงก่อสร้ำง 
 14.4  ช่ำงไฟฟ้ำ 

๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ

ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ส ำนักงำนสำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร

คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร  
 ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ

หรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ไว้ชั่วครำว 
 

         พ.ต.อ. 
 

ตรวจคนเข้ำเมืองจังหวัดสมุทรปรำกำร  
กองบังคับกำรตรวจคนเข้ำเมือง 3 ส ำนักงำนตรวจคนเขำ้เมือง 

 
กุมภำพันธ์  2565 ๔ 
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