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ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
งานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง
-----------------------------ด้วยสานักงานตารวจแห่ งชาติ โดย สานักงานพิสูจน์หลักฐาน มีความประสงค์จะทาการจ้าง
ก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลาง 34,557,000.- บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่าง
ขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสาคัญของ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต มีอายุการใช้งานประมาณ 20 ปี ปัจจุบันอาคารมี
สภาพทรุ ด โทรม ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารด้ า นนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ คั บ แคบ พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยของอาคารที่ ท าการรวมทั้ ง
ห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์หลักฐานขยายพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งไม่สามารถติดตั้ง
เครื่ อ งมื อ หรื อ อุ ป กรณ์ ป ฏิ บั ติ ก ารด้ า นตรวจพิ สู จ น์ ใ ดเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ พั ฒ นาด้ า นการตรวจพิ สู จ น์ ใ ห้ เ ป็ น
มาตรฐานสากล
๒.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถในการปฏิบัติภ ารกิจหลั กเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล
กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในด้านอานวยความยุติธรรม กิจกรรมการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
และการดาเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตารวจ มีอาคารที่ทาการเพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.2 เพื่ อเป็ น ศูน ย์ บ ริ การประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ของหน่ว ยงานในสั งกัดส านักงานตารวจ
แห่งชาติ ในการให้บริการประชาชนด้านตรวจพิสูจน์หลักฐานตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์
2.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการอานวยความยุติธรรม และบูรณาการปฏิบัติงาน
ด้านการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติวิทยาศาสตร์กับหน่วยงานในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.๑ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้ มีอาชีพ รับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือต้องไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ร่ว มกัน กับ ผู้ให้ บริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
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3.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาท)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานเชื่อถือได้
3.6 บุ คคลหรื อนิ ติบุ คคลที่จะเข้า เป็นคู่สั ญญาต้อ งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรั บ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
** 3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
**
ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จ ะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่
2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับสานักงานตารวจแห่งชาติ ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
และยื่นต่อกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสานักงานตารวจแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้ น
จะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิก
ถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
4. แบบรูปรายการละเอียด
4.1การก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ณ ที่ราช
พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก 153 ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พื้นที่ประมาณ 14 ไร่ คือ
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ จานวน 1 หลัง
(แบบเลขที่ 9013/51 และ 9211/52) และผังบริเวณที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต
(2) ครุภัณฑ์
จานวน 22 รายการ แบบเลขที่ 9045/51
(3) เสาธงสูง 12 เมตรพร้อมแท่น
จานวน 1 แห่ง แบบเลขที่ ม.057/30
(4) โรงจอดรถยนต์
จานวน 2 แห่ง แบบเลขที่ ม.027/24
(5) เรื อนแถวชั้นประทวนและพลตารวจ จานวน 1 แห่ง แบบเลขที่ ม.09/52 (ซึ่ง
ภายในเล่มประกอบ แบบเลขที่ ม.9047/51 และ แบบเลขที่ ม.09/52
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเอกสารประกอบการก่อสร้างของกองโยธาธิการ สานักงาน
ส่งกาลังบารุง สานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ สถ.1690/51 ก., รายการมาตรฐานทั่วไป ประเภทและวิธีใช้วัสดุ
ก่อสร้าง สถ.01/44 ก. และรายการมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมโยธาธิการ มยธ.1 , 3-6
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(6) แบบผังบริเวณของสานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต แสดงรายละเอียด
การถมดินปรับพื้นที่,ลานจอดรถและถนน คสล.ภายในพร้อมงานวางทิ่ระบายน้า จานวน 1 งาน
4.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางานอย่างละเอียดและชัดเจน
ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานปรับปรุงยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดาเนินการ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
4.3 ผู้ รั บ จ้ างต้องปฏิบั ติงานตามแผนปฏิบัติงานข้อ 4.2 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้ องกั บ
กฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการ
ทางานให้ผู้ว่าจ้างทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4.4 ต้องรักษาความสะอาดบริเวณก่อสร้างรวมถึงบริเวณที่เกี่ยวข้อง ที่เกิดจากการดาเนินการ
ก่อสร้าง
4.5 ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการเจาะสารวจชั้นดินอย่างน้อย 2 จุด โดยสถาบัน บริษัท เอกชน
หรือส่วนราชการที่เชื่อถือได้
4.6 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งด าเนิ น การทดสอบการรั บ น้ าหนั ก ของเสาเข็ ม ด้ ว ยวิ ธี ท างพลศาสตร์
(Dynamic Load Test) ไม่น้อยกว่า 3 ตัน และผู้ว่าจ้างสามารถกาหนดให้เพิ่มจานวนการทดสอบเสาเข็มได้
ในกรณีหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยของเสาเข็มนั้น ๆ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะนามาอ้างเป็นสิทธิ์ที่ข้อเรียกร้องค่าใช้จ่าย
ใด ๆ และขอขยายเวลาการก่อสร้างมิได้
4.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาบุคลากรผู้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทาง
ราชการ , ผู้มีคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรี ปวส. ปวช. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ดังต่อไปนี้
(1) สาขาช่างก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 1 คน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
(2) สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่น้อยกว่า 1 คน วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี โดยเป็นผู้
ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(3) ผู้รับจ้างจะจัดสร้างสานักงานและห้องน้าชั่วคราว ณ สถานที่ก่อสร้าง สาหรับผู้ควบคุม
งานฝ่ายผู้ว่าจ้าง พร้อมอุปกรณ์อานวยความสะดวกประจาสานักงาน ดังนี้
- โต๊ะพร้อมเก้าอี้
จานวน 1 ชุด
- โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้(สาหรับผู้เข้าร่มประชุม จานวน 10 คน) จานวน 1 ชุด
- กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x2.4 เมตร
จานวน 2 แผ่น
- เครื่องคอมพิวเตอร์พรอมเครื่องพิมพ์ประจาสานักงาน
จานวน 1 ชุด
- เครื่องปรับอากาศขนาด 20,000 BTU
จานวน 1 เครื่อง
- จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านช่าง เช่น กล้องวัดมุม (Theodolite), กล้องระดับ
พร้อมอุปกรณ์ และอื่นๆ เป็นต้น อย่างครบถ้วน
- ตู้เก็บเอกสาร
จานวน 1 ตู้
- อุปกรณ์เครื่องเขียนสานักงาน
5.ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รั บจ้ างจะต้องดาเนิ นการก่อสร้างอาคาร พร้อมส่ วนประกอบ ให้ แล้ ว เสร็จตามกาหนดภายใน
จานวน 380 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง โดยแบ่งงวดงาน เป็น 15
งวดงาน
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6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
จานวนงวดในการส่งมอบ 15 งวดงาน
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ7 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- กาจัดวัชพืช,รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง(ถ้ามี)
- ถมดิน ปรั บ ระดับ พร้อมบดอัด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสู จน์ห ลั กฐาน
จังหวัดภูเก็ต(ขอบเขตพื้นที่ถมดินตามแบบผังบริเวณ) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 7 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- กาจัดวัชพืช,รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง(ถ้ามี)
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรือนแถวฯ (ขอบเขตพื้นที่ถม
ดินตามแบบผังบริเวณ) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 4 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ปรับพื้นที่, เจาะสารวจชั้นดิน, ปักผังอาคาร
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก และตอม่อแล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 4 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ปรับพื้นที่, เจาะสารวจชั้นดิน, ปักผังอาคาร
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก และตอม่อแล้วเสร็จ
- หล่อคานคอดินแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ชั้นล่าง พร้อมวางระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 110 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคานคอดินแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ชั้นล่าง ชั้นที่ 1 พร้อมวางระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ขั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อเสารับคาน ชั้นที่ 2
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 4 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นบน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานชั้นบน แล้วเสร็จ
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- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นบนแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ-ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) ชั้นล่าง แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นล่าง
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตคานชั้น 2 พร้อมเทคอนกรีตหล่อในที่ แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น2 แล้วเสร็จ
- หล่อเสารับคานชั้นที่ 2
- วางระบบท่อสุขาภิบาลชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1 พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นที่ 1
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 170 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 4 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคานหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา มุงหลังพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ(ยกเว้นหลังคา
กันสาด)
- ก่ออิฐผนังชั้นบน พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- ฉาบผิวผนังชั้นบน-ล่างแล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นที่ 1
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 190 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตคานชั้น 3 พร้อมเทคอนกรีตพื้นหล่อในที่แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น 3 แล้วเสร็จ
- หล่อเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ
- วางระบบท่อสุขาภิบาลชั้น 3 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ 2 พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นที่ 2
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 5 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมฉาบเรียบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นและผิวผนัง แล้วเสร็จ
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- ติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโรงจอดรถ, ติดตั้งหลังคากันสาด, บ่อเกรอะ-บ่อซึม แล้วเสร็จ
- งานทาสี และก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้ งหมดให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตาม
รูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการพร้อมทาความสะอาดบริเวณเรียบร้อย
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 230 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 8 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตคานหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา,มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผังชั้นที่ 3 พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 260 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 12 เป็นเงินร้อยละ 7 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ฉาบผิวผนังชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- ร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ 1 , 2, 3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1, 2 ,3 แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้น ผิวผนัง ชั้น 1, 2 ,3 แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 290 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 13 เป็นเงินร้อยละ 6 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ติดตั้งแผ่นฝ้า ชั้นที่ 1 , 2, 3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้า-ส้วม ที่ 1 , 2, 3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1, 2 ,3 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ชั้น 1, 2 ,3 แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 320 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ
แจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ 14 เป็นเงินร้อยละ 12 ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- เทคอนกรีตถนนพร้อมวางท่อ คสล.ตามแบบผังบริเวณ แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตลานจอดรถตามแบบผังบริเวณ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโรงจอดรถ จานวน 2 หลัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ไม่รวมการเชื่อมต่อระบบ) แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสาธง แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน 350 วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้ง
ส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์)
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 7 จาก 8 หน้า
งวดที่ 15 (งวดสุ ด ท้ า ย) เป็ น เงิ น ร้ อ ยละ 17 ของราคาที่ ต กลงจ้ า ง จ่ า ยเงิ น ให้ เ มื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ดาเนินการ
- ทาสีอาคารภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ
- นอกจากนี้ให้ทาการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทาความสะอาดบริเวณเรียบร้อยให้ แล้วเสร็จ ภายใน
380 วัน ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
หมายเหตุ :

1.แบ่งงวดงานออกเป็น 15 งวด กาหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 380 วัน
2. ผู้ รั บ จ้ า งสามารถที่ จะท างานงวดใดก่ อ นก็ ได้ หากไม่ ก ระทบต่ อ ความมั่ น คง
แข็งแรง หรือขั้นตอนการทางานทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถที่จะส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนหรือ
หลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ ทั้งนี้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อย
ครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดที่ 15 (งวดสุดท้าย)
3. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามงวดเงินที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ทั้งนี้จานวนเงิน
ที่จะจ่ายต้องเป็นไปตามจานวนเงินงบประมาณที่ผู้ว่าจ้างได้รับของแต่ละปีงบประมาณ ผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้างได้
7. วงเงินในการจัดหา
- วงเงินงบประมาณ 34,051,000.- บาท (สามสิบสี่ล้านห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน.)
- ราคากลางงานก่อสร้าง 34,557,000.- บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดั งกล่ าว ไม่ ถื อว่ าผู กพั นที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะต้ องพิ จารณาได้ ตามนั้ น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทางราชการมา
ปฏิบัติความรับผิดชอบหรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังมิได้
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาลดครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 60,000 บาท
จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. ส านั ก งานพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐานต ารวจ จะท าสั ญ ญาจ้ า งได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ประจ างวดจากส านั ก
งบประมาณ แล้วเท่านั้น หากทางสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ ไม่ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างฯ ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ประธานกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR)
กองบังคับการอานวยการ สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
อีเมล์ แอดเดรส : forensic@royalthaipolice.go.th
โทรศัพท์: 0 2205 1071 โทรสาร : 0 2251 7669
ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : อาคาร 11 สานักงานตารวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์)
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 8 จาก 8 หน้า
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่ …………………………..… สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ …………………………………
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์)
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นาย อนันต์ ชูชว่ ย )
ช่างโยธาชานาญงาน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)
ช่างโยธาชานาญงาน กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ลงชื่อ)พ.ต.อ.หญิง
กรรมการ/เลขานุการ
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์)
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 1 จาก ๑5 หน้า

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ………………….
การจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ ๑ หลัง
ตามประกาศสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
ลงวันที่…………………………….
-----------------------------สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สานักงาน”
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ
๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือ้ และจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(3) วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักประกัน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการ / ผู้มีอานาจควบคุม
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
** ๑.๑๐ ระบบความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง (ให้ใช้ในกรณีที่งานเข้าข่ายมติคณะรัฐมนตรี แจ้ง
ตามหนังสือที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓)

๑.๑๑ แบบหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑.๑๒ หนังสือรับรองของช่างประจาโครงการ
๑.๑๓ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน
๑.๑๔ รายละเอียดการคานวณราคากลาง ตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 2 จาก ๑5 หน้า

๒.๒ ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์มิให้ เสนอราคาตามประกาศและหรือระเบียบที่
เกี่ยวข้องที่สานักงานกาหนด
๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงานเชื่อถือได้ โดยผลงานดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน ๕ ปี
นับถึงวันยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคา (แนบสาเนาสัญญาพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน ๑ ชุด)
(กรณีผลงานหน่วยงานเอกสารต้องแสดงเอกสารต้นฉบับการเสียภาษีพร้อมถ่ายเอกสารรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน ๑ ชุด) ผลงานดังกล่าวต้องเป็นอาคารที่สร้างเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕ ปี
นับแต่วันตรวจรับงานงวดสุดท้าย)
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้ว ยระบบอิเล็ กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
**** ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทาสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) ขึ้นไป กับสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ ต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับ
รายจ่ายและยื่นต่อสานักงานสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่
ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคล
หรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
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๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามัญหรือ ห้ างหุ้ น ส่ ว นจากัด ให้ ยื่น ส าเนาหนั งสื อ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษัท จ ากัด หรื อบริษั ทมหาชนจ ากั ด ให้ ยื่น ส าเนาหนั งสื อรั บ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ได้ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารต่าง ๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่ยื่นเอกสารดังกล่าว ซึ่งทาให้คณะกรรมการไม่สามารถ
พิจารณาได้จะถูกตัดสิทธิเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติในการเสนอราคา
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา)
(๖) สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบและเอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
(๗) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒
(๘) หนังสือรับรองของช่างประจาโครงการ พร้อมสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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** (๗) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง (ให้ใช้ในกรณีที่งานเข้าข่ายมติ
คณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓)

(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อ งกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาให้ชัดเจนพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) จานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มี
การขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาให้
ครบถ้วน ทั้งนี้ เมื่อสิ้นสุดการประกวดราคาและผู้เสนอราคาได้ยืนยันราคาสุดท้ายตามข้อ ๔.๗(๗) แล้ว ผู้เสนอ
ราคาที่ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดทาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาตามที่ได้ยืนยันราคาครั้งสุดท้ายส่ง
ให้คณะกรรมการประกวดราคาภายใน ๓ วันทาการ
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วันนับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จ ไม่เกิน ๓๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานให้เริ่มทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมด
เสียก่อน และควรไปตรวจสอบดูสภาพสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองตามแผนที่แสดงแผนผังบริเวณที่กาหนดไว้ใน
แบบรายละเอีย ดก่อสร้าง และรายการประกอบแบบเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสานักงานจะถือว่าผู้เสนอราคาได้ไปตรวจดู และทราบ
รายละเอี ย ดของสถานที่ ก่ อ สร้ า งโดยครบถ้ ว น ตลอดจนทราบอุ ป สรรคปั ญ หาต่ าง ๆ และยอมรั บ สภาพ
รายละเอียดของพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้ว ดังนั้น เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการดาเนินการก่อสร้างผู้เสนอ
ราคาจะนามาเป็นเหตุอ้างในการขอเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือความพ้นผิดต่อสานักงานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๔.๖ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาจะต้ อ งยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็ กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เลขที่
.................................” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่………...............................…
ตั้งแต่เวลา..........................น. ถึง.............................น. ณ......................................................................
...............................................................................................................................................................
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว จะ
ไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ
๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมตรวจสอบข้อเสนอตาม
ข้ อ ๓.๒ และแจ้ ง ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาแต่ ล ะรายทราบผลการพิ จ ารณาเฉพาะของตนทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้ว ย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน กับ ผู้ป ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือ เป็นผู้ มีผ ลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ป ระสบข้ อ ขั ด ข้ อ ง จนไม่ อ าจด าเนิ น การต่ อ ไปให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก าหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุ คคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ ว จะให้ ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่มีอยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ ง
เริ่มต้นที่ ๓๔,๕๕๗,๐๐๐.- บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่ เ สนอจะต้ องเป็น ราคาที่ร วมภาษีมู ล ค่า เพิ่ม และภาษีอื่ น ๆ (ถ้า มี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
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(๔) ผู้มีสิ ทธิเสนอราคาหรือผู้ แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๖๐,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐.บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้ว จะต้องยื นยั นราคาต่อผู้ให้ บริ การตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่................................. ตั้งแต่เวลา
...........................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)
ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่ เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
จานวนเงิน ๑,7๐๒,๕๕๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธ นาคารสั่ งจ่ายให้ แก่ ส านักงานโดยเป็น เช็คลงวันที่ที่ยื่ น ซองข้ อเสนอทางด้า น
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (1)
๕.๔ หนั งสื อค้ าประกั นของบริ ษั ทเงิ นทุ น หรื อบริ ษั ทเงิ นทุ นหลั กทรั พย์ ที่ ได้ รั บอนุ ญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยให้นาพันธบัตรไปจดทะเบียนการใช้พันธบัตรเป็นหลักประกัน
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ทั้งนี้วิธีปฏิบัติให้ดาเนินการดังระบุ
ในข้อ ๑.6 (3)
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หลักประกันซองตามข้อนี้ สานักงานจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
กรณีที่ผู้เสนอราคาใช้หลักประกันซองตามข้อ ๕.๓ หรือข้อ ๕.๔ หลักประกันดังกล่าวจะต้องมี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา คือ ตั้งแต่วันที่
....................................................ถึงวันที่.......................................................
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ นี้ สานักงานจะพิจารณาตัดสิน
ด้วย ราคารวม .
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้ น เว้น แต่เป็ น ข้อผิ ดพลาด หรื อข้อผิ ดหลงเพี ยงเล็ กน้อย หรือผิ ด พลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
๖.๓ สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสานักงาน
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือสานักงานมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
****** ๖.๕ สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถื อว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์
จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็น ผู้มี
สิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ สานักงานจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.
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และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่ น หรื อ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า งผู้ มี สิ ท ธิ เ สนอราคากั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ ภายใน...๑๕........วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจ านวนเงินเท่ากับ ร้ อยละ ๕
(ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนั งสื อค้าประกันของทางธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (๒)
(๕) พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย โดยให้ น าพั น ธบั ต รไปจดทะเบี ย นการใช้ พั น ธบั ต รเป็ น
หลักประกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อนการลงนามในสัญญา ทั้งนี้วิธีปฏิบัติให้ดาเนินการดังระบุใน
ข้อ ๑.๖ (3)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อ
ผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑
เป็นเงินร้อยละ ๗ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- กาจัดวัชพืช,รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง(ถ้ามี)
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารที่ทาการพิสูจน์
หลักฐานจังหวัดภูเก็ต(ขอบเขตพื้นที่ถมดินตามแบบผังบริเวณ) แล้วเสร็จ
ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้
ก่อสร้าง
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)
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งวดที่ ๒

เป็นเงินร้อยละ ๗ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- กาจัดวัชพืช,รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง(ถ้ามี)
- ถมดินปรับระดับพร้อมบดอัด บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรือนแถวฯ
(ขอบเขตพื้นที่ถมดินตามแบบผังบริเวณ) แล้วเสร็จทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้
ก่อสร้าง
งวดที่ ๓
เป็นเงินร้อยละ ๔ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ปรับพื้นที่, เจาะสารวจชั้นดิน, ปักผังอาคาร
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก และตอม่อแล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๔
เป็นเงินร้อยละ ๔ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ปรับพื้นที่, เจาะสารวจชั้นดิน, ปักผังอาคาร
- ตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก และตอม่อแล้วเสร็จ
- หล่อคานคอดินแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ชั้นล่าง พร้อมวางระบบท่อสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้ว เสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๕
เป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคานคอดินแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ชั้นล่าง ชั้นที่ ๑ พร้อมวางระบบท่อสุขาภิบาล
แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ขั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
- หล่อเสารับคาน ชั้นที่ ๒
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๖
เป็นเงินร้อยละ ๔ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตเสารับพื้นชั้นบน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานชั้นบน แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นบนแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐ-ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) ชั้นล่าง แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นล่าง
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง

พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 10 จาก ๑5 หน้า

งวดที่ ๗

เป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตคานชั้น ๒ พร้อมเทคอนกรีตหล่อในที่ แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น๒ แล้วเสร็จ
- หล่อเสารับคานชั้นที่ ๒
- วางระบบท่อสุขาภิบาลชั้น ๒ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นที่ ๑
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๘
เป็นเงินร้อยละ ๔ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคานหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา มุงหลังพร้อมส่วนประกอบงานหลังคา แล้วเสร็จ
(ยกเว้นหลังคากันสาด)
- ก่ออิฐผนังชั้นบนพร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- ฉาบผิวผนังชั้นบน-ล่างแล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นที่ ๑
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับ
หนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๙
เป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตคานชั้น ๓ พร้อมเทคอนกรีตพื้นหล่อในที่ แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- หล่อเสารับคานหลังคา แล้วเสร็จ
- วางระบบท่อสุขาภิบาลชั้น ๓ แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้)แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยเสาไฟฟ้าชั้นที่ ๒
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๑๐ เป็นเงินร้อยละ ๕ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมฉาบเรียบ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นและผิวผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง, ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า, ติดตั้งสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโรงจอดรถ, ติดตั้งหลังคากันสาด, บ่อเกรอะ-บ่อซึม แล้วเสร็จ
- งานทาสี และก่อสร้างงานส่วนอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ ถูกต้อง
ครบถ้ว นตามรูป แบบรายการและสั ญญาจ้างทุกประการพร้อมทาความสะอาดบริเวณ
เรียบร้อย
อาคารเรือนแถวชั้นประทวนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 11 จาก ๑5 หน้า

งวดที่ ๑๑

เป็นเงินร้อยละ ๘ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- หล่อคอนกรีตคานหลังคา แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคา,มุงหลังคาพร้อมส่วนประกอบงานหลังคาแล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผังชั้นที่ ๓ พร้อมติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง(ส่วนที่เป็นไม้) แล้วเสร็จ
- เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๑๒ เป็นเงินร้อยละ ๗ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ฉาบผิวผนังชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ร้อยสายไฟฟ้าชั้นที่ ๑ , ๒, ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงเคร่าฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑, ๒ ,๓ แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้น ผิวผนัง ชั้น ๑, ๒ ,๓ แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๑๓ เป็นเงินร้อยละ ๖ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
- ติดตั้งแผ่นฝ้า ชั้นที่ ๑ , ๒, ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้า-ส้วม ที่ ๑ , ๒, ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ ๑, ๒ ,๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ชั้น ๑, ๒ ,๓ แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๑๔ เป็ น เงิ น ร้ อ ยละ ๑๒ ของราคาที่ ต กลงจ้ า ง จ่ า ยเงิ น ให้ เ มื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ดาเนินการ
- เทคอนกรีตถนนพร้อมวางท่อ คสล.ตามแบบผังบริเวณ แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตลานจอดรถตามแบบผังบริเวณ แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโรงจอดรถ จานวน ๒ หลัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ไม่รวมการเชื่อมต่อระบบ) แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างเสาธง แล้วเสร็จ
อาคารที่ทาการพิสูจน์หลักฐาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๕๐ วัน นับ ถัดจากวันที่ผู้รับจ้าง
ได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ ๑๗ ของราคาที่ตกลงจ้าง จ่ายเงินให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ดาเนินการ
- ทาสีอาคารภายนอก-ภายใน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ
- ติดตัง้ ครุภัณฑ์ ระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ

พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

หน้าที่ 12 จาก ๑5 หน้า

- นอกจากนี้ให้ทาการก่อสร้างงานส่ วนอื่นๆ ที่เหลื อทั้งหมดให้แล้ วเสร็จ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ พร้อมทาความสะอาดบริเวณเรียบร้อยให้แล้ว
เสร็จ ภายใน ๓๘๐ วัน ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับหนังสือแจ้งส่งมอบพื้นที่ให้ก่อสร้าง
หมายเหตุ :
๑. แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๕ งวด กาหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด ๓๘๐ วัน
๒. ผู้รับ จ้างสามารถที่จะทางานงวดใดก่อนก็ได้ หากไม่กระทบต่อความมั่นคงต่อ
ความมั่นคงแข็งแรง หรือขั้นตอนการทางานทางวิชาช่าง และผู้รับจ้างสามารถที่จะส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่ง
ก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่งพร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ ทั้งนี้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ
เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน ยกเว้นงวดที่ ๑๕(งวดสุดท้าย)
๓. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามงวดเงินที่ระบุไว้ข้างต้น แต่ทั้งนี้จานวนเงินที่
จะจ่ายต้องเป็นไปตามจานวนเงินงบประมาณที่ผู้ว่าจ้างได้รับของแต่ละปีงบประมาณ ผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นจากผู้ว่าจ้างได้
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์
เปอร์เซ็นต์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงานงวดสุดท้าย ซึ่งความชารุด
บกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความชารุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทาไม่
เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทาการแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะทาการนั้นเอง หรือ
จ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑1.๑ เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ การจ้ า งครั้ ง นี้ ไ ด้ ม าจากเงิ น งบประมาณประจ าปี ง บประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจาปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่ อสร้ างในการประกวดราคาจ้ างด้ ว ยวิ ธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔,๕๕๗,๐๐๐.- บาท (สามสิบสี่ล้านห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๑1.๒ เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่ มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
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(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ สานักงานเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อสานักงานแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนด ในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น สานักงานจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑1.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๗ สานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๕ สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑2. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับแบบสั ญญาปรับ
ราคาได้ใช้เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ตามอนุมัติของมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ ซึ่งแจ้งตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณา
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างดังนี้
หมวดงานอาคาร
ใช้สูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๕ It/Io+๐.๑๐ Ct/Co +๐.๔๐ Mt/Mo +๐.๑๐ St/So
K = ESCALATION FACTOR
IT = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาที่ใช้คานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีส่ านักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
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๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบั นของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่า ร้อยละ
๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑3.๑ สาขาช่างก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.
๑3.๒ สาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่น้อยกว่า ๑ คน วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีโดย
ผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๑4. ผู้รับจ้างจะต้องทาป้ายโครงการนี้
ตามรายละเอี ย ดข้ อ ก าหนดตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ด่ ว นที่ สุ ด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง
๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ มีผล
ใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และสัญญาจ้างด้วย
..................สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ…………….
………………………………….............
(วัน เดือน ปี)
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.

ประธานกรรมการ
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นาย อนันต์ ชูช่วย )
ช่างโยธาชานาญงาน สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)
ช่างโยธาชานาญงาน กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง
(ลงชื่อ) พ.ต.อ.หญิง
กรรมการ/เลขานุการ
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.
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หมายเหตุ
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิ
เสนอราคา
(๒) ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มสี ิทธิ
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๓) การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วัน
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วัน
ถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงสิ้นสุดวันยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙ และกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซอง คือ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึง
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
สาหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ ๒.๗ – ๒.๙ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุค่านวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่
ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากค่านวณแล้วมีเศษ
ของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพือความชัดเจน และ
ป้องกันความผิ ด พลาดในการเสนอลดราคาขั้น ต่ า แต่ ล ะครั้ง เช่ น กรณี ราคาสู ง สุด ของการประกวดราคาฯ
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค่านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก่าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท
ค่านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก่าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค่านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท
ให้ก่าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าทีก่าหนดได้ เช่น กรณีก่าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลด
ราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามทีก่าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายทีเสนอลดแล้ว ส่าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที
หน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุก่าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก่าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

พ.ต.อ.
( คม อมรปิยะกฤษฐ์ )
รอง ผบก.อก.สพฐ.ตร.

( นาย อนันต์ ชูช่วย )

( นายพิชิต เรืองคุ้ม)

ช่างโยธาชานาญงาน

ช่างโยธาชานาญงาน

สานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต

กองมาตรฐานกลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง

พ.ต.อ.หญิง
( สุภาวดี แสงเดือนฉาย )
ผกก.ฝกบ.บก.อก.สพฐ.ตร.

