ต ัวอย่างร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ยส.๐๓/๒๕๖๑
การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของทางราชการ ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร จานวน ๒
หลัง
ตามประกาศ สานักงานตารวจแห่งชาติ โดย ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักงำน" มีควำม
ประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยของทำงรำชกำร ตำรวจภูธรจังหวัด
ยโสธร จำนวน ๒ หลัง ณ บริเวณบ้ำนพักอำศัยตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ถนนตำรวจ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
จังหวัดยโสธร ๓๕๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
เนื่องจำกโครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยของทำงรำชกำร ระดับรองผู้บังคับกำร จำนวน ๒
หลัง อยู่ในระหว่ำงตำรวจภูธรภำค ๓ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณไปยังสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กำรก่อหนีูพั
้ผ้ น
หรือทำสัญญำจะกระทำได้เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมำณจำก สำนักงำนตำรวจแห่งชำติแล้วเท่ำนั้น
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนัก
งำนณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สี่แสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ
หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม "กิจกำร
ร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้
แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ ในกรณีที่กิจกำร
ร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำย
เดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้น
แต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบใน

ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนำจให้บุคคลอื่นกระทำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทั้งนี้หำก
ผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำร
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียว โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก สำนักงำน ให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๑ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำให้
ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่สำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ
จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ สำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
และได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำน
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงำนจะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำน จะพิจำรณำ
จำก รำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขที่สำนักงำนกำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและ
ควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย
คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ สำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ
มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำ
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือสำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำย
ใดๆ จำกสำนักงำน
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น

ข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๖. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงำน ภำยใน ๓ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำ
สัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้น ชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงแล้ว
โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จำนวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๔๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ทำกำรปรับ
พื้นที่บริเวณงำน รื้อถอนผนัง หลังคำ ฝ่ำเพดำน ประตูหน้ำต่ำงและงำนรื้อถอนทั้งหมด ทำกำรติดตั้งโครงหลังคำ มุง
หลังคำและส่วนประกดอบหลังคำทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๔๘ วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๖๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้ำงนำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
สำนักงำน จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจำนวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำงช่วงนั้น
๘.๒ กรณีทผี่ ู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่ำปรับ
เป็นรำยวันเป็นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง

ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำ ไม่
น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง ตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ
และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกัน กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้
ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำน คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ สำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนไม่ได้
(๑) สำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง

พอที่จะทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณีที่ ค่ำ
งำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่สำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำม
ประกำศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำร
ทดสอบ มำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรำฐำนฝีมือช่ำงจำก สถำบันของทำงรำชกำรหรือที่ทำงรำชกำร
รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับ
รำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำ
ช่ำง ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ สำขำช่ำงก่อสร้ำง
๑๒.๒ สำขำช่ำงไฟฟ้ำ
๑๒.๓ สำขำช่ำงโยธำ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๔.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำน สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญำกับสำนักงำน ไว้ชั่วครำว

สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร
๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๑

ิ ชวน
ต ัวอย่างประกาศเชญ

ประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ โดย ตารวจภูธรจังหวัดยโสธร
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยของทางราชการ ตารวจภูธรจังหวัด
ยโสธร จานวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
โครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยของทำงรำชกำร ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑๒,๐๐๐.๐๐
บำท (เก้ำแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทถ้วน)
เนื่องจำกโครงกำรซ่อมแซมปรับปรุงบ้ำนพักอำศัยของทำงรำชกำร ระดับรองผู้บังคับกำร จำนวน ๒
หลัง อยู่ในระหว่ำงตำรวจภูธรภำค ๓ ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณไปยังสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ กำรก่อหนีูพั
้ผ้ น
หรือทำสัญญำจะกระทำได้เมื่อได้รับสนับสนุนงบประมำณจำก สำนักงำนตำรวจแห่งชำติแล้วเท่ำนั้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๓. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั่วครำว

เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำร
ผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงำนตำรวจ
แห่งชำติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงในวงเงินไม่
น้อยกว่ำ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สี่แสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือ
หน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม "กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วน
คุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำน
ก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุก
รำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มี
ข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำ
เสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัช และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำน
ก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๓ สิงหำคม ๒๕๖๑ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
www.policeyasothon.com หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐-๔๕๗๑๑๖๘๐, ๐๘๙-๘๔๖๑๒๕๖ ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรำยละเอียดและขอบเขตของงำน โปรดสอบถำม
มำยัง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย ตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ผ่ำนทำงอีเมล์ boonmee.bu@police.go.th หรือ
ช่องทำงตำมที่กรมบัญชีกลำงกำหนดภำยในวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๑ โดยสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย ตำรวจภูธร
จังหวัดยโสธรจะชี้แจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
www.policeyasothon.com ในวันที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๑
ประกำศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(พลตำรวจตรีอนุพันธ์ จันทร์พฤกษ์)
ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร

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

