ประกาศ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เรื่อง ประมูลงานจางเหมากอสรางรายการที่ดินสิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
......................................................................................
ดวย สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีความประสงคจะทําการประมูลงานกอสรางโครงการกอสรางรายการที่ดินสิ่งกอสราง จํานวน
๗ รายการ ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง
คากอสรางครั้งนี้เปนเงิน ทั้งสิ้น ๑๑,๔๙๑,๒๐๐.- บาท ( สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน )
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เปนผูที่มีอาชีพรับจางงานประมูลการจางดวยวิธีทางอิเล็คทรอนิคส
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอืน่ เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะ
เสนอราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิค์ วามคุมกันเชนวานัน้
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชน
รวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหการบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลการจาง
ดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางยุตธิ รรม
๕. เปนผูผานการคัดเลือกผูมีคณ
ุ สมบัติเบื้องตนในการประมูลงานจาง ของศูนยอํานวยการโครงการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูใ นฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้ จัดจางดวยวิธีระบบ
อิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
(ตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจางเหมากอสราง ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท
( หนึ่งลานหาแสนบาทถวน ) และเปนคูส ัญญาโดยตรงกับสวนราชการ,หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น,รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สาํ นักงานเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่ทําการ
กอสรางแลวเสร็จจนถึงวันที่ทาํ การประมูลการจางเหมากอสรางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสราง และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี (ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)

-๒กําหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ งานอํานวยการ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และแจงรายชือ่ ผูไดรับการใหมีสิทธิเขาเสนอราคา ทุกรายโดยตรงเปน
รายตัวโดยไมมีการเปดเผยรายชือ่ ตอสารธารณะชน
ผูสนใจซื้อเอกสารประมูลงานจางเหมากอสราง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
( หนึ่งหมื่นบาทถวน) ไดที่ งานอํานวยการ(พัสดุ) ศูนยอาํ นวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานพัสดุ ฯ
หมายเลยโทรศัพท ๐๓๒ – ๕๙๓๒๕๒
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พันตํารวจเอก นพพล ชาติวงศ
(นพพล ชาติวงศ )
รองผูบังคับการ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘
ประมูลงานจางเหมากอสรางรายการที่ดินสิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสการจางเหมา
ตามประกาศ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ลงวันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
..............................................
ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ซึง่ ตอไปนี้ เรียกวา
“สํานักงาน”มีความประสงคจะประกวดราคาประมูลงานจางเหมากอสรางรายการที่ดนิ สิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ภายในศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส ราคากลางในการดําเนินการ ๑๑,๔๙๑,๒๐๐.- บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมืน่ หนึ่งพันสองรอยบาทถวน)
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ แบบหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หนังสือรับรองผลงาน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูป ระสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ วิธีการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
- รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ ( Bill of Quantities )
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๑.๑๑ เอกสารแนบอื่นๆ
- รายละเอียดแบบและประมาณการ,รูปแบบงานกอสราง
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ ระกวดราคาจางดวยวิธที างอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท ี่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท ี่ไดรับผลของการสั่งใหนิตบิ ุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทาง
ราชการ

-๒–
๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูป ระสงคจะเสนอราคารายอื่นและ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูป ระสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๘
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูป ระสงคจะเสนอราคาไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสํานักงาน
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคา ตองเปนนิตบิ ุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งลานหาแสนบาทถวน )
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานเอกชนที่ สํานักงานเชื่อถือได อายุผลงานไมเกิน ๕ ป นับจากวันทําการกอสรางแลวเสร็จ
จนถึงวันประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๒.๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไ มแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดาํ เนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธี
ระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็ปไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสญ
ั ญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถอื หุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูป ระสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๓) สําเนาใบทะเบียน ภพ.๒๐,๒๑ฯ
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙(๑)

-๓๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนามพรอม
ประทับตรา(ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙(๒)
๔ การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธที างอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชือ่ ของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะ
ถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ ไมเกิน
๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงจากสํานักงานใหเริ่มทํางาน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยืน่ เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจาง ตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เลขที่ ๐๓/๒๕๕๘ “ ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๑.๐๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ. งานอํานวยการ ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการตํารวจ –
ตระเวนชายแดน ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตาม ขอ ๑.๘(๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และ
แจงผูป ระสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูป ระสงคจะเสนอราคารับทราบแลว

-๔หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส วามีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ์เสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจาก
การเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูป ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสทิ ธิเสนอราคาดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอืน่ หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาทีไ่ มผา น
คุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันทีไ่ ดรับ
แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนทีส่ ุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวากระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่ พัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสทิ ธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว
จะไดดาํ เนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภ ายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขไดประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมี
สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นนั้ ทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯเพื่อให
การประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มสี ิทธิไดรบั การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดงั นี้
(๑)ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ที่ได
ยื่นมาพรอมกับขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสจะตองเริ่มตนที่
๑๑,๔๙๑,๒๐๐.- บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลู คาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจา ยทั้งปวงไวดวย
แลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบานการการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนทีล่ งทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะตองเสนอ
ราคาลดราคาขั้นต่าํ ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา ๒๐,๐๐๐.- บาท จากราคาสุดทายที่เสนอราคาแลว

-๕(๗) หามผูม ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลวจะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยนื ยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาทีไ่ ดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะ ตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวัน
เสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๗ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา
๐๙.๕๕ น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ( บก ๐๐๕) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน
๕๗๔,๕๖๐.- บาท ( หาแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหารอยหกสิบบาทถวน ) ซึ่งเทากับรอยละ ๕ ของวงเงินจัดจาง
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการาค้ําประกันตั้งแตวนั ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองเอกสารทางดานเทคนิคหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ สํานักงาน จะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕วัน
นับถัดจากวันทีไ่ ดพิจารณาในเบือ้ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซงึ่ เสนอราคาต่ําสุดจะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพน จากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ สํานักงาน จะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มถกู ตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ ๔ แลว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีทพี่ ิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สํานักงาน เทานัน้
๖.๓ สํานักงาน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้

-๖(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรบั เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผปู ระสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ประกวดราคา หรือ สํานักงาน มีสิทธิใหผปู ระสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวของกับผูป ระสงคจะเสนอราคาได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ สํานักงาน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชา
การเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ
มิได รวมทั้งสํานักงานตํารวจแหงชาติจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษ
ผูเสนอราคาเปนผูทงิ้ งานไมวา จะเปนผูเสนอราคาทีไ่ ดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผมู ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าํ สุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาไดคณะกรรมการประกวดราคาหรือ สํานักงาน จะใหผมู ีสิทธิเสนอราคารายนัน้ ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ ับฟงได สํานักงาน มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูม ีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสทิ ธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ ๑.๘ สํานักงาน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกดังกลาว
และ สํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนัน้ เปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุไวใน ขอ ๑.๕ กับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยการทางอิเล็กทรอนิกส ใหสํานักงานยึดถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแก ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

-๗๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทไี่ ดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ของธนาคาร
แหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๖(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
๘.๑ สํานักงานจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปนงวดๆ ของคาจางตามที่กําหนดไวในการแบงงวด
งานงวดเงิน จํานวน ๑๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐% ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานถมดินปรับพืน้ ที่กอสราง แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๒ งานปกผังทดสอบดิน แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๑.๓ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ งานถมดินปรับพืน้ ที่กอสราง แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๒ งานปกผังทดสอบดิน แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๒.๓ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ งานถมดินปรับพืน้ ที่กอสราง แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๓.๒ งานปกผังทดสอบดิน แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๓.๓ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๓๐%
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ งานถมดินปรับพืน้ ที่กอสราง แลวเสร็จ
๔.๒ งานปกผังทดสอบดิน แลวเสร็จ
๔.๓ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๓๐%
๕.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๕.๑ งานถมดินปรับพื้นที่กอสราง แลวเสร็จ
๕.๒ งานปกผังทดสอบดิน แลวเสร็จ
๕.๓ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๓๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

-๘งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐% ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๕.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๕.๑ กอสรางฐานรากและงานหลอเสาตอมอ แลวเสร็จ ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐% ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานหลอคานคอดิน แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ งานหลอคานคอดิน แลวเสร็จ ๑๐๐%
๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ งานหลอคานคอดิน แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ งานหลอคานคอดิน แลวเสร็จ ๑๐๐%
๕.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๕.๑ งานหลอคานคอดิน แลวเสร็จ ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐% ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานหลอพื้นและเสา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ งานหลอพื้นและเสา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๒ ติดตั้งระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%

-๙๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ งานหลอพื้นและเสา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๓.๑ งานติดตั้งคานหลังคา,โครงหลังคา,พรอมมุงหลังคาแลวเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ งานหลอพื้นและเสา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๕.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๕.๑ งานหลอพื้นและเสา แลวเสร็จ ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐% ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานติดตั้งเสา,พื้นชัน้ ที่๑ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๑.๒ ติดตั้งระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ งานติดตั้งคานหลังคา,โครงหลังคา,พรอมมุงหลังคาแลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๒ ติดตั้งระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%
๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ งานติดตั้งคานหลังคา,โครงหลังคา,พรอมมุงหลังคาแลวเสร็จ ๑๐๐%
๓.๒ งานทาสี แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ งานติดตั้งคานหลังคา,โครงหลังคา,พรอมมุงหลังคาแลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๒ งานกอผนังแลวเสร็จ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๕.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๕.๑ งานติดตั้งคานหลังคา,โครงหลังคา,พรอมมุงหลังคาแลวเสร็จ ๑๐๐%
๕.๒ งานทาสี แลวเสร็จ ๑๐๐ %
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ % ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานหลอคานรับพื้นชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ งานกอผนังแลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๒ งานติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง(ยกเวนประตูหนาตางอลูมิเนียม) แลวเสร็จ ๕๐%
๒.๓ งานฉาบปูนแลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๔ งานเดินทอระบบไฟฟา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๕ งานเดินทอระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%

-๑๐๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ งานปูกระเบื้องพื้น แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ งานติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง(ยกเวนประตูหนาตางอลูมิเนียม) แลวเสร็จ ๕๐%
๔.๒ งานฉาบปูนแลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๓ งานเดินทอระบบไฟฟา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๔ งานเดินทอระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ % ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานติดตั้งพืน้ และเสาคานรับหลังคาชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๑.๒ งานเดินทอระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.อาคารซักลาง
๒.๑ งานกอผนัง แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๒ งานติดตัง้ วงกบประตู-หนาตาง(ยกเวนประตูหนาตางอลูมิเนียม) แลวเสร็จ ๑๐๐%
๒.๓ งานทาสี แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๓.งานกอสรางศาลาดูงานโครงการไมมวง
๓.๑ งานปูพื้นกระเบื้อง แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔. งานกอสรางอาคารสุขาชาย-หญิง
๔.๑ งานติดตัง้ วงกบประตู-หนาตาง(ยกเวนประตูหนาตางอลูมิเนียม) แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๒ งานฉาบปูนแลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๓ งานเดินทอระบบไฟฟา แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๔ งานเดินทอระบบทอประปา-สุขาภิบาล แลวเสร็จ ๑๐๐%
๔.๕ งานทาสี แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๔.๖ งานปูพื้นผนัง แลวเสร็จ ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ % ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๘.๑ งานฉาบปูนชัน้ ๒ แลวเสร็จ ๖๐ %
๘.๒ งานเดินทอระบบไฟฟาชัน้ ๒ แลวเสร็จ ๖๐%
๘.๓ งานทาสีชั้น ๒ แลวเสร็จ ๕๐ %
๘.๔ งานปูพื้นผนังชั้น ๒ แลวเสร็จ ๕๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

-๑๑งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ % ( ................................ บาท ) ของราคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ าน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๘.๑ งานฉาบปูนชัน้ ๒ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๘.๒ งานเดินทอระบบไฟฟาชัน้ ๒ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๘.๓ งานทาสีชั้น ๒ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
๘.๔ งานปูพื้นผนังชั้น ๒ แลวเสร็จ ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ % ( ................................ บาท ) ของราคาจางเมื่อ
ผูรับจางไดปฏิบตั ิงาน
๑.อาคารที่พักสําหรับคณะอบรม
๑.๑ งานกอสรางอาคารแลวเสร็จสมบูรณ
๑.๒ งานติดตั้งอุปกรณสวนควบทุกรายการ แลวเสร็จ ๑๐๐%
๑.๓ ทดสอบอาคารและระบบงานทั้งหมดพรอมใช ๑๐๐%
ทั้งหมดแลวเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ % ( ................................ บาท ) ของราคาจางเมื่อ
ผูรับจางไดปฏิบตั ิงาน
๑. งานกอสรางลานจอดรถ/ปรับปรุงภูมิทัศน
๑.๑ งานกอสรางลานจอดรถ แลวเสร็จ ๑๐๐ %
ทั้งหมดแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ % ( ................................ บาท ) ของราคาจางเมื่อ
ผูรับจางไดปฏิบตั ิงาน
๑. งานกอสรางเสนทางเดินศึกษาดูงานแปลงไม ๕ ระดับ
๑.๑ งานกอสรางเสนทางศึกษาดูงาน แลวเสร็จ ๑๐๐ %
และไดดาํ เนินการกอสรางตามรายการตางๆที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบรายการและสัญญา
ทุกประการ รวมทั้งทําสถานที่กอ สรางใหสะอาดเรียบรอยทั้งหมด ตามที่กําหนดไวในสัญญา ขอ..............................
ทั้งหมดแลวเสร็จภายใน ๓๕ วัน
## หมายเหตุ ทั้งนี้ใหผูรับจางดําเนินการเบิกเงินงวดใดงวดหนึ่ง โดยไมตองเรียงตามลําดับของงวดงานได ##
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจาง ตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึง่ ไดทาํ ขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
จางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น ภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป ( สองป ) นับถัดจากวันที่ สํานักงาน ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงความชํารุดบกพรอง

-๑๒๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนีไ้ ดมาจาก เงินงบประมาณ ปงบประมาณ ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงาน ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานจางเหมากอสรางโครงการกอสราง รายการที่ดนิ สิ่งกอสราง จํานวน ๗ รายการ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เปนเงินทั้งสิน้
๑๑,๔๙๑,๒๐๐.- บาท (สิบเอ็ดลานสี่แสนเกาหมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อสํานักงาน ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูร ับจางตามและไดตกลงจางตามการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ –
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันทีผ่ ูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยนื่ เอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอสํานักงาน
แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรบั การคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น สํานักงาน จะริบ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่ง สํานักงาน ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สํานักงาน จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท ิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
๑๑.๕ สํานักงาน สงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตามความ
เห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒ มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อสํานักงาน ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลว ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบตั ิงานกอสรางดังกลาว ผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผา น
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สํานักงาน ก.พ. หรือผูมีวุฒิบัติระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชางแตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้

-๑๓๑๒.๑ ชางไฟฟา
๑๒.๒ ชางกอสราง
๑๓ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด
หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุใหเปนผูมีสทิ ธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้าํ ประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานทีจ่ ัดหาพัสดุนบั เปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน
คือชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน
ในชวงทีส่ อง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
และกําหนดยืนราคา ๖๐ วัน นับแตวนั ยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้าํ ประกันซองคือ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวนั ที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ( รวม ๖๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคา
สูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษ
ดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการ
เสนอลดราคาขัน้ ต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ
๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่าํ ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสูดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ
๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่าํ ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการ
เสนอราคาลดราคาขั้นต่าํ ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครัง้ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคา สามารถ
เสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่าํ ( Minimum Bid ) ไม
นอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไดและ
การเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการ
จัดหาพัสดุที่หนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงาน
กําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวมเพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได
...........................................................................................................................................
ศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงานตํารวจแหงชาติ

วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

- ๑แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ประธานคณะกรรมการการประกวดราคา
๑.ขาพเจา.............................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่...............................................ถนน................................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด.........................................โทรศัพท...............................................
โดย...............................................................................................................ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ
ในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี ) เลขที่..............................................
โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนัน้ แลว รวมทัง้ รับรองวาขาพเจาเปนผ็มีคุณสมบัตคิ รบถวนตามที่กาํ หนด
และไมเปนผูทงิ้ งานของทางราชการ
๒.ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน...............................................................................................................................
ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
๓.คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา............................วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และสํานักงาน อาจรับคํา
เสนอนี้ ณ.เวลาใดก็ได กอนทีจ่ ะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยึดออกไปตามสาเหตุอันสมควรที่
สํานักงาน รองขอ
๔.ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูช นะการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ขาพเจา
รับรองที่จะ
๔.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง แนบทายเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
กับ สํานักงาน ภายใน..........................วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
๔.๒มอบหลักประกันการปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกสใหแก สํานักงาน กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....................ของราคาตามสัญญา
เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบตั ติ ามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายอมให สํานักงาน ริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีขดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก สํานักงาน และ สํานักงาน มีสิทธิจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสก็ได
๕. ขาพเจายอมรับวา สํานักงาน ไมมีความผูกพันที่จะรับขอเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆอัน
อาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
๖.เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัตโิ ดยถูกตองตามทีไ่ ดทําความเขาใจและตามความผูกพันแหงคําเสนอนี้
ขาพเจาขอมอบ..................................................เพื่อเปนหลักประกันซอง เปนจํานวนเงิน.........................................บาท
มาพรอมกันนี้
๗.ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตางๆทีไ่ ดยื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส นี้โดยละเอียดแลว
และเขาใจวา สํานักงาน ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิด หรือตกหลน
๘.การยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธที างอิเล็กทรอนิกสนี้ ไดยนื่ เสนอโดยบริสทุ ธิ์ยุติธรรม
และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึง่ หรือหลายบุคคล หรือกับ
หางหุนสวน บริษัทใดๆทีไ่ ดยนื่ เสนอราคาในคราวเดียวกัน

-๒เสนอมา ณ วันที่................................เดือน............................................พ.ศ................................

(ลงชื่อ) ...................................................................
(.................................................................. )
ตําแหนง.......................................................................
ประทับตรา ( ถามี )

แบบใบยืนยันราคาประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิคส
เรียน

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
๑. ขาพเจา .........................................................................................อยูเลขที่...............................ถนน
....................................................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต
...........................................
จังหวัด..............................................โทรศัพท........................................
.โดย....................................................................................................................................................................
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารประมูลงานจางเลขที.่ .............................. และเอกสาร
เพิ่มเติมเลขที่................................ ( ถามี ) โดยตลอด และยอมรับขอกําหนด และเงื่อนไขแลว รวมทั้งรับรองวา
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กาํ หนด และไมเปนผูทงิ้ งานของทางราชการ
๒. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางาน
.............................................................................................................................................................................
ตามขอกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารประมูลการจาง ตามราคาที่ไดระบุไวในบัญชีรายการ
กอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบยืนยันราคาประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสนี้ ราคารวม
ทั้งสิ้นเปนเงิน................................................... บาท ( ......................................................................................... )
ซึ่งไดรวมภาษีมลู คาเพิ่มจํานวน.......................................... บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
๓. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา.............. วัน นับแตวันยืน่ เอกสารการประมูลดวยระบบอิเล็คทรอนิคส
และสํานักงานอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาทีไ่ ดยืดออกไป
ตามเหตุผลอันสมควรที่กรมรองขอ
๔. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันที่ไดรับแจงจากสํานักงาน
......................................................................วาใหเริ่มทํางานตามสัญญาและจะสงมอบงานตามเอกสารประมูลจาง
โดยครบถูกตองภายใน..............วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
๕. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูช นะการประมูลจาง ขาพเจารับรองดังนี้
๕.๑) ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประมูลจางกับ สํานักงาน ภายใน.......................วัน
นับถัดจากวันทีไ่ ดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
๕.๒) มอบหลักประกันปฏิบตั ิตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารประมูลจางใหแกสํานักงาน
................................ กอนลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ...........ของราคาตามสัญญาทีไ่ ดระบุไวในใบยืนยันราคา
ประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสนี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจา ไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขา งตนนี้ ขาพเจายอมใหสํานักงานริบหลักประกันซองหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคา เสียหายใด ๆ ที่อาจมีแกสํานักงานแลสํานักงานมีสิทธิจะใหผู
เสนอราคารายอื่นเปนผูป ระมูลได หรือสํานักงานอายเรียกประมูลใหมก็ได
๖. ขาพเจายอมรับวาสํานักงาน ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบยืนยันราคาประมูลจางดวยระบบ
อิเล็คทรอนิคสใด ๆ รวมทั้งไมตอ งรับผิดชอบในคาใชจา ยใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา

- หนาที่ ๒ ๗. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจเอกสารตาง ๆ ที่ไดยนื่ พรอมใบยืนยันราคาประมูลจางดวยระบบ
อิเล็คทรอนิคสนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาสํานักงานไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
๘. ใบยืนยันราคาประมูลจางดวยระบบอิเล็คทรอนิคสนี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจาก
กลฉอฉล หรือสมรูรวมคิดโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหุนสวนบริษทั
ใด ๆ ที่ไดยืนยันเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที.่ ..........เดือน.............................พ.ศ...............................
( ลงชื่อ ) ...............................................................................
(............................................................................)
ตําแหนง .............................................................................
ประทับตรา (ถามี)

บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ตามเอกสารประมูลงานจางดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส ขอ ๑.๙ (๑)
๑. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
O
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...............แผน
บัญชีรายชื่อผูถือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)จํานวน...............แผน
O (ข) บริษัท จํากัด หรือ บริษัทมหาชน จํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน...............แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน.........................แผน
บัญชีรายชื่อผูถือหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) จํานวน...............แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน.................แผน
๒. อื่น ๆ (ถามี)
O ..................................................................................................................................
O .................................................................................................................................
O .................................................................................................................................
O .................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขา พเจายืน่ ตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยวิธกี าร
ทางอิเล็คทรอนิคส ถูกตองเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูเสนอราคา
( .................................................... )

( ประทับตราถามี )

บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ตามเอกสารประมูลงานจางดวยวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส ขอ ๑.๙ (๑)
O ๑. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
จํานวน.............................แผน
O ๒.หลักประกันซอง ( พรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๒ ชุด ) จํานวน.....................แผน
O ๓. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง(ถามี)
จํานวน.........................แผน
O ๔. บัญชีรายการกอสราง ( ซึ่งรวมคาวัสดุ อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆและกําไรไวดวย
แลว ) ใหใสไวในซองใบเสนอราคา
จํานวน..........................แผน
O ๕. อื่นๆ ( ถามี )
O…………………………………………………………………………………………….
O…………………………………………………………………………………………….
O…………………………………………………………………………………………….
O…………………………………………………………………………………………….
O…………………………………………………………………………………………….
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขา พเจายืน่ ตอคณะกรรมการดําเนินการประมูลดวยวิธกี าร
ทางอิเล็คทรอนิคส ถูกตองเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ........................................................ ผูเสนอราคา
( .................................................... )

( ประทับตราถามี )

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางโดยการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนังสือแสดงเงื่อนไขนี้ เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเปน 3 ฝาย ระหวาง…………………………………………..
………………………………………………………(ชื่อหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ) โดย.…………………….………………………………..………...
ในฐานะประธานคณะกรรมการประกวดราคาซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูรับบริการ”
โดย....………................................................................................(ชื่อบริษัทตลาดกลางฯ) ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา
“ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส” ฝายหนึ่ง และ..............................................................................………...............
(ระบุใหชัดเจนวาเปนบริษัทจํากัด , บริษัทมหาชน , หางหุนสวนจํากัด ฯลฯ) โดย..........................................................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูมีสิทธิเสนอราคา” อีกฝายหนึ่ง
ทั้ง 3 ฝายตกลงยินยอมรับเงื่อนไข และ วิธีปฏิบัติในการเขารวมประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ดังนี้
1. วัตถุประสงคและขอบเขต
ผูรับบริการ ประสงคจะเปดทําการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายละเอียด
ขอกําหนดหรือประกาศของ ............................................................................(ชื่อหนวยงานทีจ่ ะจัดหาพัสดุ) เรื่อง
................................................................. เลขที่ ........................ ลงวันที่ ........................และผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะใหบริการระบบประมูลอิเล็กทรอนิกส โดย
ตกลงดําเนินการตามรายละเอียดกฎเกณฑในการใหบริการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
และผู ที่ได รั บแจ งให เป นผู มีสิ ทธิ เสนอราคา ตามประกาศของ .................................
..................................... (ชื่อ หนว ยงานที่จ ะจัด หาพัส ดุ) เรื่อ ง ....................................................... เลขที่
................. ลงวันที่ .............................. จะตองไปเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด และ
ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบฯขางตน
2. ขอกําหนดอื่น
2.1 หนาที่ของผูมีสิทธิเสนอราคา
2.1.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ณ วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดโดย
ตองสงผูแทนเขาเสนอราคาไมเกิน 3 คน และไมสามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มผูแทนได แตสามารถถอดถอนผูแทน
บางคนดวยเหตุใดเหตุหนึ่งได
2.1.2 เมื่อการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว ผูเสนอราคาคนใดคนหนึ่งของผูมี
สิทธิเสนอราคาแตละรายที่มาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ลงนามยืนยันการเสนอราคาตามแบบ
บก.008 ที่กรรมการประกวดราคานํามามอบให ณ หองเสนอราคาที่ผูมีสิทธิเสนอราคาประจําอยู จึงจะสามารถ
ออกจากหองเสนอราคาได

-22.1.3 ผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการศึกษาประกาศการประกวดราคาของผูรับบริการ
และตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด รวมทั้งตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซด www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคา
ต อ งทํ า การทดลองวิ ธี ก ารเสนอราคาก อ นถึ ง กํ า หนดวั น เสนอราคาที่ เ ว็ บ ไซต ข องผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ในครั้งนี้
2.2 การยึดหลักประกันของผูมีสิทธิเสนอราคา

ใหผูรับบริการจะยึดหลักประกันที่ผูรับบริการกําหนดใหมีในการเขาเสนอราคา
จากผูมีสิทธิเสนอราคา
ในกรณีดังตอไปนี้
2.2.1 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
2.2.2 ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
2.2.3 ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
2.2.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดทายใน
การเสนอราคา
2.3 คาธรรมเนียมการประมูลฯ
ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากผูรับบริการใหเปนผูชนะการเสนอราคา ตอง
จ า ยชํ า ระค า ใช จ า ยในการจั ด การประมู ล ฯ ให กั บ ผู ใ ห บ ริ ก ารตลาดกลางอิ เล็ กทรอนิ กส เป น จํ า นวนเงิ น
....................................................บาท (……………………………….....................................................................................)
(รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว) โดยจายชําระงวดเดียวภายใน 30 วัน นับตัวแต
ดรับใบแจงหนี้จากผูใหบริการ
อักไษร
2.4 การอุทธรณการเสนอราคา
กรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคาที่เขาสูกระบวนการเสนอราคาไมเห็นดวยกับผลการพิจารณาของ
หัวหนาหนวยงาน ใหอุทธรณตอคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (กวพ.อ.) ภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจง และ กวพ.อ. จะพิจารณา ใหเสร็จภายใน 30 วัน ซึ่งในระหวางนี้จะดําเนินการขั้นตอน
ตอไปมิได
ทั้ ง นี้ หากผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาได อุ ท ธรณ ใ นส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ระบบหรื อ ข อ มู ล
การเสนอราคาประมูลของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส จะนําสง
ขอมูลจากฐานขอมูลกลางของเครื่องแมขาย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลตอผูรับบริการเทานั้น
2.5 การสงวนสิทธิ์ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
2.5.1
ผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคาที่ ต อ งการเสนอราคาในช ว งสุ ด ท า ยของการประมู ล
ควรทําการเสนอราคากอนเวลาสิ้ น สุ ดการประมูล อย างน อย 1 นาที ทั้งนี้ เพื่อเปน การเผื่ อเวลาสํ าหรับ การ
เดินทางของขอมูลที่เขาสูระบบ Server

-32.5.2 จะถือเอาผลการเสนอราคา และเวลาที่แสดงในระบบฐานขอมูลกลางจากเครื่อง
แมขาย (Log file) เปนหลักฐานแสดงการเสนอราคาเทานั้น
ทั้ง 3 ฝาย ไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามขอความและเงื่อนไขทุกประการตามหนังสือฉบับนี้
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด เชน เอกสารประกวดราคา เปนตน จึงไดลงนามพรอมทั้งประทับ ตราบริษัท
(ถามี) ไวเปนหลักฐานในเอกสารฉบับนี้ และขอตอบรับการเขารวมการประมูลฯ ในวันและเวลาดังกลาว
ชื่อ
ตําแหนง
ชื่อ
ตําแหนง
ชื่อ
ตําแหนง

..........................................................
(………………..…………………..)
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา

ผูรับบริการ

..........................................................
(......................................................)
..........................................................

ผูใหบริการตลาดกลาง

..........................................................
(......................................................)
..........................................................

ผูมีสิทธิเสนอราคา

