-ร่างเอกสารการประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/๒๕๕๖
งานก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยกาลัง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓
ตามประกาศศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ลงวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------------------------------------ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
กองร้อยหน่วยกาลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
แบบอาคารกองร้อยหน่วยกาลัง เลขที่ ม.๐๕๖/๓
รายการประกอบแบบเลขที่ ๔๔๔๔/๒๖
๑.๒ ขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยกาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓
๑.๓ การแบ่งงวดงานและงวดเงิน
๑.๔ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๖ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๗ แบบสัญญาจ้าง
๑.๘ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๙ สูตรการปรับราคา
๑.๑๐ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๑๑ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้าง ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ งาน
ที่ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
/๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา...

-๒๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท( สามล้านบาทถ้วน )
สัญญาเดียว เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี ( ห้าปี ) นับแต่วันที่ทางานแล้วเสร็จถูกต้องตามสัญญาจนถึง
วันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และเป็น ผลงานที่เป็นคู่สัญญาเดียวและ
ทาสัญญา โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่สานักงานตารวจแห่งชาติเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ก.ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ลงวันที่ที่ประกาศประกวดราคา ( วันที่ เดือน
พ.ศ.๒๕๕๕ ) หรือหลังจากนั้น
พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม ( ถ้าไม่มีให้ระบุด้วย ) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ข. บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ลงวันที่ที่ประกาศประกวดราคา ( วันที่ เดือน
พ.ศ.๒๕๕๕ ) หรือหลังจากนั้น พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
/(๒) ในกรณีผู้ประสงค์...

-๓(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน ( ๑ )
(๓) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ถ้ามี ) พร้อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๑๑(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๑๑(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ทั้งนี้
เมื่อสิ้นสุดการประกวดราคาและผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ยืนยันราคาครั้งสุดท้าย ตามข้อ ๔.๗ (๗) แล้ว
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ชนะการประกวดราคาจะต้องจัดทาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาตามที่ได้ยืนราคา
ครั้งสุดท้ายส่งให้คณะกรรมการประกวดราคาภายใน ๓ วัน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๕ ก่อนยื่น เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดู ร่างสัญญา แบบรูปรายการ และรายละเอียด ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสาร ประกวดราคา ทั้งหมด
เสียก่อนที่จะ ตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่น เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
/เอกสาร...

-๔ราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่........” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่
เดือน
พ.ศ.๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ งานส่งกาลังบารุง ฝ่ายอานวยการ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น เอกสารในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามข้างต้นแล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๑๐
(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ
๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอน
ที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคา
จะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก
กระบวนการเสนอราคาและกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้ง
ให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา เพราะเหตุ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

/๔.๗ ผู้ประสงค์...

-๕๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้อง
เริ่มต้นที่ ๔,๒๕๐,๕๖๖ บาท ( สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ ( ถ้ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่
LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า ( Minimum Bid ) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘,๕๐๐ บาท
( แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐ บาท ( แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอ
ราคาลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอ
หลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้ง
ให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่
เดือน
พ.ศ.๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา
น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ( บก.
๐๐๕ ) ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
/๕.หลักประกันซอง...

-๖๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกันการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน ๒๑๒,๕๐๐ บาท ( สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓
หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันระบุในข้อ ๑.๖
(๑)
๕.๔
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๕
พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้
โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖
.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๓ จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ ประสงค์จะ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓
หรือยื่น เอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ

/เอกสาร...

-๗เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ เท่านั้น
๖
.๓ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓
(๒)
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น
๖
.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมกา รประกวดราคาหรือศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถูกต้อง
๖.๕ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๓ เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ จะให้ผู้มีสิทธิ

/เสนอราคา...

-๘เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖
.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ( ผู้รับจ้าง ) จะต้องทาสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ ๑. ๗ กับ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา ค่าจ้างที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ โดยเป็นเช็คลงวันที่
ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันระบุ ในข้อ
๑.๘(๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ง ได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๘ (๑)

/๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย...

-๙๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการก่อสร้างอาคารให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับแต่วันถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ จะจ่ายค่าจ้างตามรายละเอียดการแบ่งงวดงานและงวดเงิน
ข้อ ๑.๓
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑.๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือ
ทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๗ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ได้รับมอบงาน
หากมีการชารุดบกพร่องของงานจ้างอันเกิดจากที่ผู้รับจ้างได้กระทาไว้ โดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือใช้
วัสดุที่ไม่มีคุณภาพ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ จะทาสัญญาก่อหนี้ผูกพันกับผู้เสนอราคาได้ เมื่อ
ได้รับอนุมัติเงินประจางวดของงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๖ กิจกรรมการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและ กิจกรรม การผลิตและฝึกอบรมตารวจ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จานวน
เงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ( แปดล้านบาทถ้วน ) แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารกองร้อยหน่วยกาลัง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธร
ภาค ๓ ในการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๕๐,๕๖๖ บาท
( สี่ล้านสองแสนห้าหมื่นห้าร้อยหกสิบหกบาทถ้วน )
/๑๑.๓ เมื่อศูนย์ฝึก...

-๑๐๑๑.๓ เมื่อ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือ
นาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอ
ราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ให้บริการสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)
จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม
(๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับ
การคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ
๔.๗ (๓)(๔)(๕)(๖)(๗) และ(๘) มิฉะนั้น สานักงานจะริบหลักประกันซองทันทีและอาจพิจาณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น ( ถ้ามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๕ ผู้เสนอราคาซึ่ง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ จะริบ
หักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้อกหนังสือค้าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น ( ถ้ามี ) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๖
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ( ถ้ามี )

/๑๒. การปรับราคา...

-๑๑๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๙ จะนามาในกรณี
ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง
สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่
๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๙
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๓ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ โดยต้องมี
ช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๑๓.๑ สถาปัตยกรรม หรือมัณฑนศิลป์
๑๓.๒ วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๓ วิศวกรรมเครื่องกล
๑๓.๔ วิศวกรรมโยธา
๑๔. มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ
๑๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางานอย่างละเอียดและ
ชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดาเนินการ
ก่อสร้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
๑๔.๒ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานข้อ ๑๔.๑ อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัย
ในการทางานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

/๑๕. การปฏิบัติตาม...

-๑๒๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
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