ircrourrn{o{r{1u(Termsof Reference
: TOR)
tn:':nr: riaail.:arnr:firirnr: gurifigoriudngru
yrtaldrutl:Jnauo udr
< 6'.:raisruauuriu
o. n?1ilrtluil-l

rT'luqutifi{uiua'ngru
< o-luintouuriulpf:-ui'rra::riuwrj:cr1mr't.fl.b-ddd-bdd6,,
rflurir
riaairlornrr:fifrn't:qutifi4trirad'ngru
< i'uainsouuriur^rialairutj:vnourluru o udr nratu
!r

u5trrufrd't':ta':
nalrildunr:f,uaruaauarusl"r:r0{o:n1n
d mtd oc(bniluna16arsl.ruatudaq
tirmod or l"rr,tfort
ouuriu
u" inqrJ:;a.:r{
b.o rfiarioaiT
la, nr:ddrnr:qurffigoriudngru
a d.:rflunr:ryruu,ld',ruo1n'l:ao1ud:ariun.r:
?Ju1u.r'luyr'r.:drurmn1ula6oit
1trifinrrmrioruav*uariu
u.u rdouinr:iutr?rJ:vtrtuhi'ri.rrfrorrJ:vfirBnrnqrqarnrur'nqtJ:va.:risa{ryr1{:.1rn.r:
cn.QoldiltEra.r{rJ:;a.:iosrduo:rnr

*.t {rJ:va*iovrauo:rnr6'alrfiufr6qnnra{fiordniui'r.rnudil:rn:q:mr6'rr6'rui6nr:ilr.
615nrn:ofinri

cn.u{rJ:valriovtaua:rnd'o.:biriluaidgn:vqdolflurirgd:rado{drqulonyrln:.lrn1:
*av16,
ud":riuudoud'l
uiahirf,u{dt6'iuara'ua.:nr:d.:tri'fr6qnnrar,tia11nnadurflr6dru.rr..,r$vrfierura
:1tn1:

o'-*{tl:valdovtaua:rnrd'0.:birf,u{iararJ:vluuj:'rlfi'un-u{rauo:rnrr:laduuacd'o.:lrirflu
ilarJ:vlutriiuri'u:cudrl{taua:rnrriu41fiuin1:eia1eina.n6r5nn:ofinii
nr iud:vnrnil:sn?n:1n.1
d"r'rrirui6nr:mrl6#nm:afrnri
uavtrjrflu{n:vrirnr:durf,unr:rTrrrlrnr:uriniu:rnrodlriluo::r
tu
nr:d:vnrn:rnrdr.:d'rui6nr:vrrl6rdnvr:oinri
n{rd
*.< {rJ:valritvtaua:rnrd'oilrirflu4'td'iuronfivrfiaSon:'ruq'ufr'u
draruJg-raohjaoildunraluu
riuuriigurara':{raua:rnrkiirird.rhi'aavivrduavnru{'un-u*iudrrfu
c'c {rJ:valdmua:rnr6'a.rrf,ufrfrqnnauaviaramuriaairr
r1:vmmrdurr1u;u.:rufit1:vnrn
:rnrd'trirui6nr:6rdnvr:ailniirf,rdryqrrn-odu.xiiuhiriaundl ulyr(auurjrrdruurm
",d,ooo,ooo
6'ru)uavrfluaralrudrflu{degryrle'un:.:n-uiiru:1rn1:
udruqununnurrur'rd'
r,:crfiuuuiur::rrnr:
eirufr'a'riu
ioiarufrouiourjrs{rurontud4urifiqoriraa'ngTu
< riioiloldlsruarauun-.:neira6'o.rfiarqtri
tfiucil riudqiudutonar:udnglun'r:tauo:rnr(uuurirrura-q;ryrniariu:arai1urnnffa.:
il'.ru.lu
o !n)

(r-t^'c
q:l

t

,,,

/ (n:fi*a*u""

4.urrn.,u wn.t".&..ffi*-r.nrr!nr,
? +a:.
../..........-"........n:run1:
,l ./

_te_
(n:datanur,trirumutantu6'o{uanllonar:fruoriunr:6unrdvrioldT
Utona.r:iu:o{ri1tu.l
Ya

iiruru o !n) atanud'.:nrir':sia{tfluornr:vr'ai'xnSonru:covnarludrgrgr6'xudrraSo[i
qnoio.:
e il
riuuqiiun:':oiul rulr orqnvi,
u)
m.ufifiqnnadovr{rrf,u{d'rprgr6'ailrioglugruvrtlu{triuan.:rirgfi:raiu
:rerqiru
uEouaarw-rgi
:r uiu :r eJ
ii'rulriqn6'orn:u drutuar: vrir6'rp
m.o4'd'ryryr6'o.tiuiiroriuriT
urirgfiriurhnn:cua:ruiu
r{uusinr:iuqhuriuuriavnfid.:fi4aridtrl

fi uatrufiuurvr{dryryromiuri.r
urfluuiuanld
sn.a
6'4.:tf,ufifiqnnradt6'arilcru'aulu:cuuo^rdnvr:afindrarn:urirpdnar,r
dr5utro{4uriria4a
u,{uva'

nnt009l0'l{n1n:6

a. uuugtf
:1sn1iuasnildnuzu;railrc
:ruavt6uonu:rsnr:rJ:vnouuuuriaairrornr:drirnr:4udfi4orir.ra'ng1u
d tlur-o,uouuriu
mt'dao...rdd / dd.Inufi
d.:rioair$'.rsiohjd
<.o tflulrurioair.:otnr:nounintaSrnaSn
niolei'lutj:vnou.ii:ruacrdufld'ld
(o)ornr:dr{rn'r:4udfiqoriud'ngru
,fruru o 14a-.!
a
(u)arar:qurir
iiruru o nd.:
(en)
.iruruo I:l
I:.:oon:n
(a)rjiuu3tlzu,dtnuu,vl1{ryi1,
via:vururiT
niouilar{n,:cuul,Thir,
:vuurJ:vrJr,
nrouioruviu,rJrudaolnl:uavrJ:vqfr
ntrdrilauntfluuuunrdcsbmo/dd
<.u.rrudu1

d.b.oriounr:rirtfrunr:rioairilfi"lr.::vuunr:florrTuuavriri'ndarn
Inutlitauo:ruacrdufl
tJo{:luun1:rJolrfuilarnrionzuvn::rn1:er:?enri'rlfior:nn
ii.r{ritfrunr:rirdrrila:nov6'olrf,ulifi
orivrrTrufrnurailcBavi ara.rrudrir
riia6alei
d.b.br[iud'r.rlvd'a.ri'nriruHurJfrrlfr.:runrunJaonrYrflunr:rh.:ruodrav16unuavr'n
lviaorrnd'o.rfi'u:cuunr:o'nnr:nrurJaandul,unr:rir.:rurJ:"urJ1a"uria{dri'rrriaunrr:rirriun,t:n
varvJ
gro iu
riuusiiufralurlludrgrgr

d.b.m{iui'rl6'alrJfrrjhnunrluarurlfrrJfi.:ru{o
<.b.uatjrlmirninuavaanndolfiu
n{u!'ltJuav:vrfioudrituunli
triou:rulruruanr:n"rrfrulrunuuarurJfrrifilrunlruJaann-u'l,unr:rit
1.9vt

y

v

I

v

4

!,

tl4tl?1Q1{:Uyl:1UOU1{UOU
lnAUav o n5.:

d.b.c(
fra.:inurnllavornuitrzuriaairuufiruinrudrdurrTar
drfrnornnr:rirrfrunr:
rioai'r.r

I

-'1".u.e

q:.+. .d#,,.'
uv.nn&.funun,,
....
r?-..,(:r.,,
/-/

{iu6'rr...

_6n-

d.b.d{iudrmvd'aln"tfiunr:rorvdr:rofufiuad,.rriou
u p laruanrriu,
uifmronruu6o
a'ru:rtnr:driiafiald
d.b.b{iu6'rlov6'alrirtfiunr:uoaaunr:iurirurinm*arrfilpirui6yn.:nanranf
( Dynamic
LoadTest) lrjriaundr 6'uuav{r'rd'rraur:nriruunbirfiuirutunr:vrnaoura1611d'
",
tun:rfiu,nfiilryraruio{aardum.:rat6lrfu
1 tf.tif6u+."ocriru1drqflufivrd{ar6sniorri.fldri,rutn
1
uaw a?J
u'lu:vrJvn arrioair$ld
d.b.s,{:"ud't.rtuololi'rrurqnarn:{airunrrilnfloulllsrrgrufifiotirl
nrnanrtiuto.ryrl{
:1!n'l:,{fiqqnrrin::cd'urJ3rgrprni
rJra.drt. uavrJrn.
u3arfiuuryirmnaorfunr:finurd
n.n.
iu :o.:hi'r{riu : rr nr :td d'.:siohld
(o) arrrm.:rioair biriaun?'.I
o hu ?fint:6nur:cd'u
il?a.

(u)arui nrn::du o'rbiriaunr'ro rru2oinr:finu:vd'uGqrgrnilnorf,u{ldiu
arlqtnil:vnouirrf,yrifi?n::xntuqil

d.b.d riiui'r mvi'rrair.:ahrin.:ruuar fio.:rirmn:t zuanrudrioair.r ritaiu {nr uquru
dro{r'ri'r.ryrioloiln:nidrurunluavnrnil:viirrirfnlrun-rd
(o)Ifrvlrfouui'rdiiT
uru o lel
(b)IfrvrJ:vquniauuir5duiu{nird:1il:vql,u"1utu
oo flu
(r) n:varruhr{uoior
ruln o.boXb.do un: iiruru u uaiu
(<)tnCa.rnaufrrtsroirriaurnCo.rfi
lr{d:v,freirrin.:ruiiruru
o qn
(a)rnCa.rrjiuolnlflruln
bo,ooofifig,iruruo rn5ar
(u)d'rnatn3o.rfiaua;qrjn:nidrutirr
niundadn4l(Theodotite),
ndal:vpYunial
...Je.
qun:il
uavou1 ruuri'uotltn:udru
(o)qrJn:nirnCot{ouiirfnnu

(a){'rfiuronar:,iruru
o q'
d. :Jurr?arritfiunr:
tiiui'rllvoia.rritfiunr:rioairrarnr:
nio:.rrirurJ:cnau
tri'udrraiosruriruuarnrul,u
ddo iu
rit n"n
orniua.rutrluf,cgryr Inourl.:lr arlru rflu od {?o
b.'tggst?ardluaulru
,irurulrnlunr:dlrcu

0,n, -ql

}
W

od it?o

--t'

n,Qn

,zllnd o"..

..rf
r;rru f.e.nt$.ffi*: nr:rrn'r:
.......
"/.....-..."."..nrr!n1t
"!-t-

-d.-

{rerfio rf,uo"rurun'utu5'n:r
o yosaqrir{r.l
rdo{iui'r.:1d'ilnffi
lrunrdurjiu:rd'ufudrirnr:doairrnurtlil rluyir:vn-u{,luilnaou
n'r:iurirrarinrarhu
ririaqr{.nailrumu(Krr6rurlriru)
tri'udrraionrutu
uo iu
.:rnfiu rf,uii'rururiutudsr:r
sto/o?,ordrd'rq
A

yv

y

{r

tfro{iui'r.r1d'U0ilfi
{1unanrfl'rt6u
.rilqnuqilg1u?1n
qunouningflJ?1n
vturr"crr,r"?nrr6u
uny
norialruiloaounr:iuriruu-nto.:rarr6ilnui6n'r{ilafl1ani
(Dynamic
LoaclTest)trfudrrainnrutu
q'o fu

lrnd r rfruii'rururiutua-n:r
< o/osalritdr.t

rda{iu6'r.rli'unilfi
uunauninn'',u
duv,'ornunouflinra..,
dudo {.ruruuufla.rryurjarn
ufud. tfiud'rra5on1u1,u
munaunisrd,ifrd o nlilnounisrarri.rfiyhi
*a iu
.:rnd< rf,uil"ruturiu'lud'n:r
< o/otalrirdr.r

riio{iui'rrloirlfluT
nunaunisrnru
{ud b {lunauninnr.fudu uunounindu
s"udu

{runauninarri.:
6yhi.u"ru
vr'u l,ri'ud'r
ra5cnr eltumciu
qrnda rf,uiirururtutudEr:r
< 0z6
rardr{r.:
rutud
riio{iui'rr16u5uT
{runounisiriuln
o - b munauninnru
ot a'* munauninrar
ifud * lrunounEnii,tfrd cnitlunouninanftatlfi
ifrd * tri'udrra5on1u1u
s,eiu
qrodu rf,uiiru.ruriutudor:r
< %ota.:dr{rr
ria{iui'rild'ilirifi lrunauninfuln'utud
,fud< .nunauninm'l
b - cnirlunouninnru
d

-J-.A
d
u-,t!,a
1-.-q4
.
tuvl
d ltunoun5nfru
t'ufr d {lunaunisrEru-.:6r{ri
dufi < bi'ud.lraionrutumaiu
J<..{rofr striluiiturun'utudn:rc o/otalrirdrl

'fudcn- d .:runouninnrunroflr
rio{iu{'rl1{ililidfi
munouninfuler
nunauninfrunrnf,r
{ ruTn:.:airodu 1 (:vuurJ:cilruacyr.xrdu) lfiud'rraSonrutu
moiu
.rrnda rfludrururiutudn:rd o/otaldr{rl

do{iufilld'tJnffi{runaunisiu-uln
ifud< riunrnrhnunaunEnraruavudrnrnqlfulo
uu ria6g{udo .rruln
:sirord.rnrnr5n,rIua-r
nrtfiudrrairn.rutugrol-u
qrndc rflu,t'rururiutu6'n:r
a 9roralrir{r.:

rda{iui'r{{fiJtilfr.rrurioigdudu-o,
.rrudnri.rrlnud:vq1
-r,1rirsi.r.:
uurdu;o:vuur1:silr
uaficuub'|flr .rrurduuuavoru{uHrirco%tri'udrrainnr otu *o {u
lrnd
rfluiirururiutuon:ra % talrir{.r.r
"o
.:rurio6g#ur'
rdo{iuihiltfi'tJnilfi
a uarnrnrlrnufinsrsrxnuthcq
gurfiuyia:yuu
r,1rirairdtri)
:
rj:cilruav::uu1y,lfi'
t lrutirluuavo'rurjuHrir
oooyotri'udbtaSrnrg1,u
CIdiu
2

ot:.*.9h*o-,,

usi,f*ff
f.Wf.*#,

-"t

nrofi oo "..

n "'/
.. K..........n:runrt

Yry.nitunrt /-

-d-

rt2ndoo rf,uiirururtutud'n:re/o/oralr{t{rr
riio{iu i'r.:16'il
:l nir r flr uavflr urnru dou,6
4ffi ! ruia ua'rulvfrh oooTo.r'rufiod.:Inr
l ru{ n:vrdorduuavarrirrio.:rhao%1fiudrrail nr01,u6no?-u
lrqmrou rflur',rururiutu6'gr:r
sro/otolrir{tl
riio{iu61.:1d'ilnffi
.:ru6nd.:In:mimflruacfltflnru
ooo96vru{n:vrfi'a.:fruuacanhri'orutr
aoo%olrunra':aldunrutuuacnluuanmufi
odutlriulornrauonuavnrstuao%lru6"""or"ru

d'rg
rgr rurdourvrfrilr,tf tri'ud'r
ra5onr utu, o iu
lrr,fi

"o,

lfluo:ru,luriutua'sr:r
ob o/ogalrir{rl

rdo{iu6'r.r1ri'tJiilA
llu6nstsldadrtiaruavnuEtrfiuran.ruuana.rq.l:
.:rufiqsfturuil:vnuri:rrir':(triuacoairfiu!)
doToinlJo1u.t{rtl'r.rrufior#.rq,urYruduavqrln:ni
co% .r.ru6'#.r

rnio.rtJiu ar nr n u ufrosY.:
rruudoa.r: tri'udrraionrutumo?-u
lro,nt lf,u,irururiuluo'n:r otoo/otalrir{rl
"<
Jyaer

tio{iui'r.:1ti'tJif6lruturut'unlr,hft
.:rurJ:vrJurauon
nu6nd.:urur.bv4-r.rrirsir.:(triuas
oqirfiuu)ooooz6
.nu6ardlqtrYrus{uavoiln:ni
ooo%.rrufrgduvuurj:vrhniormnaau:cuu
gv

r4'lulnooo g6lrufrosTl:vuutltflr(q'rlunt$nluav aivrd) aooo/olrusrprsY.:6y,lfiaraar:nioilytnaou
:vuu I:qoan:nuudlruair.:gruvriald.rrals{
.:lunuuuioumrqvir
uac:yuur"u..,r,lirn,luuono,ln1:
lvTudrmitn1ul,ucno?-u
J4
.rrnfr
oa riluiirururiutud'n:rbo o/omldr{t.r
yu

y

-1'
tyra.^
A
3
ur
tla4iu{r.:lrftJntin
lrustnoTl:mriutarnruuanuavnlutu
oooyo.:rumrf,oirn.luuanuacn.rutu
ooo0,6
lru6ord.rdu{n:rauri'o.:aanrird.:nru
{Turrlaifirnaf
LRguac$,laifirooi
orrrce,f.ruu,*urir
rJruuilru.:ruuavrJ:vq{r
.rrudqn6'ubi
.:rufiurirnrlrtauolnnratu-nruuanuij2uarnl:
{r1u
: rsavrdunnueirudrud
oyfquiln
eiwau.:ru
aoo or|tfiudr
mSonrutu
<c iu

"y.'l.ttiulunr:o'nur
tiu':utj:vlrruln:lnr:nrutur.:tiu
dd,ooo,ooo.-ulytdfiurir{ruurvrdru)
Irruttniiraornriu
{utj:c!'uu:r udr0d:cil'ril.:urj:vl1
fu fl .n.wdd - uaac,ft d
- ornluil:vuruuriuhu il n.n.ucca ii'ru:u b,crdo,ooo.-u.lvr(un6'rurSnuauriruduurvr6'ru)
- trn.rurj:vmruuaiufiu
il r.n.ucao iiruru bb,doo,ooo.-u.lyrdfiuaordruriruauurvrfiiu)

- oln':utj:vlroluriudu
il n.n.uaco druru od,cfdo,ooo.ulyt(fiufird.rurSnuaurirufiuurndru)
:rnrnatdt6'rit.tuarl{rfl
ufiu <a,ooo,ooo.-urvrdaurir#ruuuriru)
/:rnrnar.t...

-b-

:1n1na'l{ta{il'l{:'rfln'r:d'rncit
tridadr4nfrud{dudarauaocdorfior:rurtrinr"fi,
4du
9ttva

{omuaovdaliufrErtoutunr:nonuuuBacdru?u:'rn1{1uro.r
ocdr:rnlnallroryrlir:1un,l:r1
g

A

J

e

4

a

al
rA
f,
ot
orl
a
Ay
u0 [65n?1il:uHatauu:at:un:o{:1a,l.q1u
wllttgir|[un1gilal Lrit6

.

..

a3

c

v

dr

d

riy-

.

JA

.A

d. fluufr(ouudngru
< lvt{rd'ryrgr{tfiriadloldiuaqi6lurJ:crJrruornritrin.rud:vlrru
uavlpiiunrru
tfrutaulflfanrufrriaairio'rn
nruvaun::rnr:fra'l:ru1an''tufrrir.:'rutalrari:ulru:rtnr:l,urssr
w

e

J_...u.

,

!,

a

u

q-

n1{tilil!il1un:uavuo{ilan[a?rYr'1uu
mn{uulr{nuuGinsru
< l,ntn5ual{}ldrlu{nnuwil:vrl1il
uav
a

\../lee

,llvu

.

y

d

.{

.

y

.l

a{
S-m::4i--!,-__r^_
^y_t
tlJtn:Un?'1illr4utaulultvl9lun{na1?
,.tu:ca{tnavlauo:'ln'levFun5Olfirtduil'luln
1 iltr{
v

<. tj:vtrtu{3uloatn:nior:nirauo{ofrnniu
uia{orauouuadurrTudrwoumrolrdlflru.rua'nuoi
!

d'nu:Inu
tilnrar
ueTr
td'd
c<.ovrr.:hj:unid
(ToR)
rJ:votun::lnr:riruunirl,uaurrnro.t{t1u

rilft

aa

3

I

fluuilanuilanslu d
!vd

octbu{ o"' cirualudol
iirrnodol d'.:uirmouufiu
doooo
c(.b yt'){ E-mait: scdc04document6rhotmait.com
c{sr ilr$il:d1:

ulJlUlat odcn-bcnsrdmc(,
menoddc(

nruvn::lnr:riruurrir{touttRtalnu (Termsof Reference
: TOR) kiirlrTunorir
.

I

,

-d.

--

ara I

v

.

q

y

r

.

y

A

o

y

t oUttn{1unoa:1{
uavluutaulttUu"Jan'lilunl,unr:rj:cntn:rntn'l{rioa51{a'lnr:frrirnr:dlneirrd'ru
e

.

d4d-a

?0nl:yt1{otanil:ouna
a

a

A

s

qve-

n{analuilotoL?tuu}1ans'1u

?

,,1'\

,4)1ry

tardo)rYusir:roran

rj:corun::unr:

( q:cu:vi inulnqud)
fninurnrani(drprylin:
<)n{rnu{rdurnryqudfiqoriradnsru
<

(a{do)
rr'uoir:'rolvr
u{.:

fan

A\ry-

n::iln1:

( q6ar ki5qua )
riniil u'rnr ani(d'rg
rgrrin: b)nq'ulruata nsro 4udfiqariudngru<

in'ln:Iuurdlu'rnn1:

รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ /๒๕๕๕
การจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔
จังหวัดขอนแกน พรอมสวนประกอบ ๑ หลัง
ตามประกาศ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ลงวันที่ ....................................
……………………………….................
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔” มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารที่ทําการ ศูนยพิสูจน
หลักฐาน ๔ พรอมสวนประกอบ ๑ หลัง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศเลขที่ สถ.๑๙๔๘/๕๕
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง และเอกสารแนบทาย
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาต อ งเป น ผูมี อ าชี พรั บ จ า งงานที่ป ระกวดราคาจ า งดว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นและ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘
/๒.๔ ผูประสงค...

-๒๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผู มีสมบัติเ บื้องตน ในการจางของ ศูน ยพิสูจ น
หลักฐาน ๔
๒.๖ ผูประสงค จ ะเสนอราคาตองเปน นิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดีย วกัน กับงานที่
ประกวดราคาจางดวยวิธีการอิเล็คทรอนิคสในวงเงินไมนอยกวา ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดลานบาทถวน) และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริห ารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ เชื่อถือได โดยผลงานดังกลาวตองมีอายุไมเกิน
๕ ป นับถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคา (แนบสําเนาสัญญาพรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด)
(กรณีผลงานหนวยงานเอกชนตองแสดงตนฉบับการเสียภาษีพรอมถายเอกสารรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน ๑ ชุด)
ผลงานดังกลาวตองเปนอาคารที่สรางเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจางแลวเสร็จไมเกิน ๕ ป นับแตวันตรวจรับ
งานงวดสุดทาย
๒.๗ นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ คูสัญญาตองรับ จายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคา ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
๒.๙ ตองเปนนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับ รองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
/(๓) ในกรณี...

-๓(๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝาย
ใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ ผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุค คล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองตามขอ ๒.๖
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลง ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอ
ราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืน ราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับ แตวันยืน ยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน
๔๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจ ะเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารการประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน
ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
/๔.๖ ผูประสงค...

-๔๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนา
ซองถึงประธานคณะกรรมการการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่..............” ยื่นตอคณะกรรมการการประกวดราคา
ตามโครงการ ในวันที่.................๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา...........น. ถึงเวลา ..........น. ณ .......................
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย
วาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค
จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือวิธอี ื่นใด ที่มีหลักฐานวา
ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้น ออกจากการเปน ผูมีสิทธิเสนอราคา และ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จะพิจารณาลงโทษผูประสงคจ ะ
เสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาที่ไม ผา นการคั ดเลือกเบื้ องตน เพราะเหตุ เ ป น ผูป ระสงค จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ
ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวย
งานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
พักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไข
ขอขัดของแลว จะใหดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคา
ที่ยังเหลือกอนที่จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได
/ประธาน....

-๕ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงให ผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ท ธิใ นการตัดสิน ใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา ฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งด ว ยวิ ธี ก าร
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุ ดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิ กสครั้งนี้จะตองเริ่มตน ที่
๔๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบหาลานบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่ น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบีย นเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๗) หามผูมีสิท ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จ สิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิท ธิเ สนอราคาที่ได รับคั ดเลื อกใหเป นผูชนะราคา ตองรับผิ ดชอบคาใชจ ายในการ
ใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ .......................ตั้งแตเ วลา..................น.
เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
จํานวนเงิน ๒,๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยหลักประกันให
ใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
/๕.๑ เงินสด...

-๖๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกัน ของบริษัท เงินทุน หรือบริษัท เงิน ทุน หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญ าตใหป ระกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแต ผูม ีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูประสงคจะเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพีย งเล็กนอยหรื อที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ ศูนย
พิสูจนหลักฐาน ๔ เทานั้น
๖.๓ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของศูนย
พิสูจนหลักฐาน ๔
(๒) เสนอรายละเอีย ดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ เสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น
/ ๖.๔ ในการ...

-๗๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ มีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาจางดวยวิธีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจ ารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเป น สําคัญ และใหถื อวาการตัด สิน ของศูน ยพิสูจ นห ลัก ฐาน ๔ เปน เด็ดขาด
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษ
ผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ ที่เชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่น มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายทีเ่ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาไดคณะกรรมการประกวดราคา หรือ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ มีสิทธิที่จะไมรับราคาของ
ผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา ผูป ระสงค
จะเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิท ธิเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิ เล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกส หรือเปน ผู มีสิท ธิเ สนอราคาที่กระทํ าการอันเปน การขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคา
ดังกลาวและศูนยพิสจู นหลักฐาน ๔ จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุใ นขอ ๑.๕ กับ ศูนยพิสูจ นห ลัก ฐาน ๔ ภายใน ๗ วัน นับ ถัดจากวัน ที่ไดรับ แจง และจะตองวาง
หลัก ประกัน สั ญ ญาเป น จํา นวนเงิ น เท ากับ รอ ยละ หา ของราคาคา จางที่ป ระกวดราคาจางดว ยวิธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิก สได ให ศูน ยพิสูจนหลักฐาน ๔ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชห ลักประกัน อยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
/๗.๑ เงินสด...

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ กอน
หนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของ บริษัทเงิน ทุนหรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
การกอสรางงานครั้งนี้ผูรับ จางจะตองดําเนิน การก อสรางอาคาร ที่ทําการศูน ยพิสูจ นห ลัก ฐาน ๔
จังหวัดขอนแกน พรอมสวนประกอบ ๑ หลัง และจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๑ % ของคาจาง
จายใหเมื่ อผูรับจางไดทําการกอสราง งานถมดิน ปรับ ระดับ พื้น ที่ทําการกอสราง งานวางผัง
งานทําระดับงานทดสอบการรับน้ําหนักของดิน นําวัสดุเขาหนวยงาน(เสาเข็มบางสวน) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน
พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๗ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานตอกเสาเข็ม งานตัดหัวเสาเข็ม งานขุดหลุมฐานราก
งานคอนกรีตฐานรากและตอมอ งานทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็มโดยวิธีทางพลศาสตร (Dynamic Load
Test) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันพรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๔ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจ างได ทําการกอสราง งานคอนกรี ตคานชั้น ที่ ๑ งานคอนกรีต เสาชั้ น ที่ ๑
งานระบบปองกันปลวก งานคอนกรีตพื้น ชั้นที่ ๑ งานคอนกรีตผนังลิฟทชั้นที่ ๑ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน พรอม
ทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๔ % ของคาจาง
จายใหเ มื่อผูรับ จางได ทําการกอ สรา ง งานคอนกรี ตคานชั้ น ที่ ๒ งานคอนกรีต เสาชั้น ที่ ๒
งานคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๒ งานคอนกรีตผนังลิฟท ชั้นที่ ๒ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจ
การจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๔ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๑-๒ งานคอนกรีตคานชั้นที่ ๓
/งานคอนกรีต...

-๙งานคอนกรีตเสาชั้นที่ ๓ งานคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๓ งานคอนกรีตผนังลิฟทชั้นที่ ๓ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน
พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๔ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานคอนกรีตบัน ได ชั้นที่ ๒-๓ งานคอนกรีตคานชั้นที่ ๔
งานคอนกรีตเสาชั้นที่ ๔ งานคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๔ งานคอนกรีตผนังลิฟทชั้นที่ ๔ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน พรอม
ทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๕ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๓ - ๔ งานคอนกรีตคาน ดาดฟา
งานคอนกรีตพื้นดาดฟา งานโครงสรางอื่น ๆ (ระบบประปาและทางเดิน) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน พรอมทั้ง
คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๕ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานคอนกรีตบันไดชั้นที่ ๔ พื้นดาดฟา งานคอนกรีต เสา
และหลังคาคลุมบันได งานกออิฐชั้นที่ ๑ งานโครงสรางหลังคาเหล็ก,มุงหลังคา ใหแลวภายใน ๓๐ วัน เสร็จพรอม
ทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๕ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานกออิฐชั้นที่ ๒ – ๓ งานติดตั้งวงกบประตู– หนาตาง
งานเดินทอระบบประปาและระบบไฟฟา งานเซี้ยมและฉาบปูนผนัง ๕๐ % ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน พรอมทั้ง
คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๕ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานกออิฐ ชั้นที่ ๔ และดาดฟา งานติดตั้งวงกบประตู
หนาตาง(ไม) งานเดินทอระบบประปาและระบบไฟฟา งานเซี้ยมและฉาบปูนผนัง ๑๐๐ % ใหแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน
พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๗ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานรอยสายไฟฟา ๑๐๐ % งานติดตั้งโครงคราวฝาและ
ฝาเพดาน ๕๐ % งานปูกระเบื้องพื้นและผนังหองน้ํา ๕๐ % ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน พรอมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๗ % ของคาจาง
จ า ยให เ มื่ อ ผู รั บ จ า งได ทํ า การก อ สร า ง งานติ ด ตั้ ง โครงคร า วฝ า และฝ า เพดาน ๑๐๐ %
งานปูกระเบื้องพื้นและผนังหองน้ํา ๑๐๐ % งานทาสีรองพื้นภายในและภายนอก งานติดตั้งราวบันไดภายนอกและ
ภายใน ๕๐ % งานติดตั้งระบบสัญญานเตือนเพลิงไหม ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจ
การจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
/งวดที่ ๑๓...

- ๑๐ งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๑๒ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานติดตั้งบอบําบัดและงานสุขาภิบาลภายนอกอาคาร
งานติดตั้งบานประตู-หนาตาง (ไมและอลูมิเนียม) ๕๐ % งานอาคารสูบน้ํา งานติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณ ๕๐ %
งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ งานติดตั้งระบบสื่อสาร ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการ
จางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๑๐ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานขยายเขตไฟฟา งานประปาภายนอก งานติดตั้งบาน
ประตู-หนาตาง(ไมและอลูมิเนียม) ๑๐๐ % งานติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณ ๑๐๐ % งานติดตั้งระบบประปา
พรอมทดสอบระบบทั้งหมด ๑๐๐ % งานติดตั้งระบบไฟฟา (ตูเมน ดวงโคมและ สวิทช) ๑๐๐ % งานติดตั้งลิฟท
โดยสารพรอมทดสอบระบบ โรงจอดรถยนต งานสรางฐานพรอมตั้งเสาธง งานถนนพรอมทางเทา และระบบ
ระบายน้ําภายนอกอาคารใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไว
เปนการถูกตองแลว
งวดที่ ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรา ๒๐ % ของคาจาง
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสราง งานติดตั้งราวบันไดภายนอกและภายใน ๑๐๐ % งานทาสี
จริงภายนอกและภายใน ๑๐๐ % งานติดตั้งพื้นปูพรหมหองออกกําลังกาย งานเฟอรนิเจอร LAB และเฟอรนิเจอร
OFFICE ทั้งหมด งานทําปายหนวยงานและประตูรั้ว งานปลูกตนไม งานเก็บทํา ความสะอาดภายใน-ภายนอก
บริเวณอาคาร งานรายละเอียดงานสวนที่เหลือทั้งหมด สงมอบงาน ๑๐๐ % แลวเสร็จเรียบรอยถูกตองตรงตาม
แบบรูปรายการ และรายละเอียดแนบทายสัญ ญาทุก ประการ และทําความสะอาดบริเวณสถานที่กอสรางให
สามารถใชการไดทันที ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไว
เปนการถูกตองแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรา รอยละ ๐.๑๐ (ศูนยจุดหนึ่งศูนยเปอรเซ็นต )
ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานดังกลาวที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ไดรับมอบงานงวดสุดทายดังกลาว ซึ่งความ
ชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น เกิดจากความชํารุดบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทํา
ไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรับทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอย โดย
ไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน ๗ วัน
/นับแต่ว ั น...

- ๑๑ นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด
ใหผูวาจางมีสทิ ธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปน ผูออกคาใชจาย
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงิ น คา จา งสํ าหรั บ งานจางครั้ งนี้ ไดม าจากเงิน งบประมาณรายจายประจํ าป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ ของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํา ไดเ มื่อ ศูน ยพิสู จ น ห ลัก ฐาน ๔ ไดรั บ อนุ มัติ เ งิน คาก อสรางจาก
งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๕ และไดรับความเห็นขอบใหใชสถานที่กอสรางจาก คณะอนุกรรมการ
พิจารณาสถานที่ทํางานของหนวยงานราชการในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักแลวเทานั้น หากศูนยพิสูจน
หลักฐาน ๔ ไมไดรับอนุมัติเงินผูกผันงบประมาณ และไมไดรับความเห็นชอบใหใชที่ดินดังกลาว ผูประสงค เสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
ราคากลางของงานจางกอสรางอาคารที่ทําการศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ พรอมสวนประกอบ ๑ หลัง ในการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สี่สิบหาลานบาทถวน )
ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาต่ําสุดแตสูงกวาวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร จะไมมีผลผูกพันกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ซึ่งจะตองดําเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมหรือตอรอง
ราคาหรือลดรูปแบบรายการตามระเบียบของทางราชการและไมสามารถทีจ่ ะนํามาเปนขออางหรือขอผูกพันในการ
ฟองรองหรือดําเนินคดีกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑.๒ เมื่อศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือการนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่ งของดังกลาวบรรทุก โดยเรือไทย หรือเรืออื่น ที่มีสิท ธิเ ชน เดียวกับ เรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
/๑๑.๓ ผูประสงค...

- ๑๒ ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ ศูนย
พิสูจนหลักฐาน ๔ แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได และเมื่อไดรับ การคัดเลือกให เ ปน ผูมีสิทธิ
เสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔), (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรม
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง ศูน ยพิสูจ นหลักฐาน ๔ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญ ญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวใน ขอ ๗ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)
รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ ของทางราชการ
๑๑.๕ ศูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ ขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับ ราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับ ราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ใชเงื่อนไข หลักเกณฑ ตามอนุมัติของมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งแจงตามหนังสือสํานัก
เลขาธิก ารคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวัน ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจ ารณาชวยเหลือผู
ประกอบอาชีพงานกอสราง ดังนี้
หมวดงานอาคาร
ใชสูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So
K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Io = ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่เปดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาที่ใชคํานวณตามสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย
สูตรการปรับราคา(สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ภายในระยะเวลาทีศ่ ูนยพิสูจนหลักฐาน ๔ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในขอ ๑.๗
/๑.๓. มาตรฐาน...

- ๑๓ –
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อศูน ยพิสูจนหลักฐาน ๔ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางอาคารดังกลาว ผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะตองมี และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากสถาบันของทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปริญญาตรี ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ดังตอไปนี้
๑๓.๑ สาขาชางกอสราง ไมนอยกวา ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
๑๓.๒ สาขาวิศวกรรมโยธา ไมนอยกวา ๑ คน วุฒิการศึก ษาระดับ ปริญญาตรี โดยเปนผูไดรับ
อนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
สํานักงานพิสูจนหลักฐานตํารวจ

