-ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่
/๒๕61
การจ้างก่อสร้างอาคารสถานีตารวจภูธรจอมบึง
ตามประกาศ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
ลงวันที่
พฤศจิกายน 2560
………………………………..
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ตารวจภูธรจัง หวัดราชบุรี ” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้าง ก่อ สร้า งอาคารที่ทาการสถานีตารวจภูธ รจอมบึง จานวน ๑ หลัง ณ บริเ วณสถานี
ตารวจภูธรจอมบึง (หลังเก่า) ตาบลจอมบึง อาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.3 แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.5 สูตรการปรับราคา
๑.6 บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.7 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ ไว้ ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
2.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ก ระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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2.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดี ยวกันกับงานที่ป ระกวดราคาจ้า ง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,200,000.-บาท (ห้าล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอการประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม"กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค่ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้า ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑1 ผู้ยื่นข้ อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัด ซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑2 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องลงทะเบีย นในระบบจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งภาครัฐ ด้ วยอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญ ชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไ ด้ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนัง สือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(3) สาเนาทะเบียนการค้า สาเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7(1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable Document
Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ ๑.๗ (1) ให้โดยผู้
ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ ผู้ยื่น ข้อเสนอมอบอานาจให้บุ คคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนั ง สือ มอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้ง ปริมาณงานและราคา ซึ่ง จะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.7 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable Document
Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ ๑.๗ (2) ให้โดยผู้
ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 พร้อม
จัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตั ว หนั ง สื อ ถ้ า ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไม่ ต รงกั น ให้ ถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป็ น ส าคั ญ โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันที่เสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 360 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
๔.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้า ใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้ง หมดเสีย ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.5 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อ เสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรื อในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรีจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เ สนอจะต้อ งเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ลค่า เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี ) รวมทั้ ง
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ ยื่นข้อ เสนอต้องศึก ษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www. gprocurement.gp.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จานวน 1,025,145 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
5.1 เช็ดหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ดหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
5.2 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนัง สือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็ดหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่ง จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนัง สือค้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
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เอกสารดั ง กล่ า วมาให้ ต ารวจภู ธรจั ง หวั ด ราชบุ รี ตรวจสอบความถู ก ต้ องในวัน ที่
พฤศจิ ก ายน 2560
ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์ขอใช้หนังสือคาประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค่ารายที่สัญญาร่วม
ค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าไม่เกิน 3 รายให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือ ผู้
ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
จะพิจารณาจากราคารวม
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วนหรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ทีต่ ารวจภูธรจังหวัดราชบุรีกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่ มิใช่สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิ ดการได้ เปรี ยบเสียเปรียบต่อผู้ ยื่นข้ อเสนอรายอื่ น หรื อเป็ นการผิด พลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เ ป็นสาระสาคัญ หรือมี ผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เ สนอราคารายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ ตารวจภูธรจัง หวัดราชบุรี มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี มีสิทธิไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสั ญ ญา หากข้อเท็จจริง ดัง กล่าวไม่ เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
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6.6 ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานั กงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้งตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า การยื่นข้อเสนอ
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อ เสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิ กส์ ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิ กส์ หรื อ
ตารวจภูธรจัง หวัดราชบุรี จะให้ ผู้ยื่นข้อ เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอสามารถ
ดาเนินงานตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ ราคาของผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้ ง นี้ ผู้เสนอราคาดัง กล่าวไม่มีสิท ธิเรียกร้อ ง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
๖.7 ก่ อ นลงนามในสั ญ ญา ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด ราชบุ รี อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า มีการกระทาที่เข้าลั กษณะผู้ยื่ นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ ไ ด้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวาการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่าจะกระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
7. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งตามแบบสั ญ ญา ดั ง ระบุ ใ นข้ อ
๑.๓ กับ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.๑ เงินสด
7.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ง เป็นเช็ดหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ดหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญาหรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
7.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
7.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนัง สือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรีจะจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช่จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็นจานวน 10 งวด ดังนี้
1. งวดที่ 1 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 9 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
ปรับพื้นที่ ถมดิน(ถ้ามี) ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร กาหนดระดับ
เจาะสารวจดิน(ถ้ามี) แล้วเสร็จหล่อคอนกรีตฐานราก ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมด
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พร้อมคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 75 วัน
งวดที่ 2 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ-เสา ค.ส.ล. รับพื้นชั้นที่ 1
หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นคานคอดิน(ถ้ามี) /ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. ชนิดวางบนดิน)แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. ชนิดวางบนดิน) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขึ้นชั้นที่ 1 (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 3 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขั้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 4 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 7 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ขั้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รับชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 5 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
หล่อคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล.ชั้นหลังคา (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก(รวมแป) /(ถ้ามี) พร้อมทาสีกันสนิม แล้วเสร็จ
ก่อผนังพร้อมทางานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างเฉพาะวัสดุไม้
(ถ้ามี) ชั้นที่ 1 – 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่าง ๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 1 – 2
แล้วเสร็จ ร้อยละ 90
ติดตั้งถังบาบัดน้าเสีย ไม่รวมอุปกรณ์และท่อต่าง ๆ แล้วเสร็จร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
หล่อคอนกรีตโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือของอาคาร แล้วเสร็จ
ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา และส่วนประกอบต่าง ๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จร้อยละ 90
ก่อผนังพร้อมทางานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างเฉพาะวัสดุไม้(ถ้ามี)
ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 90
ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1 – 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท ชั้นที่ 1 – 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ 1 – 2 แล้วเสร็จร้อยละ 90
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หล่อผนัง ค.ส.ล. ห้องขัง แล้วเสร็จร้อยละ 90
ตกแต่งผิวพื้นภายในอาคารชั้นที่ 1 – 2 ยกเว้นวัสดุกระเบื้องยาง(ไม่รวมบันไดและทางลาด)
แล้วเสร็จร้อยละ 90
เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า-สายสัญญาณต่าง ๆ (ถ้ามี) ชั้นที่ 3
แล้วเสร็จร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
ฉาบปูนภายนอก – ภายในอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 90
ตกแต่งผิวผนังภายนอก-ภายในอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 90
ตกแต่งพื้นภายนอก-ภายในอาคาร ยกเว้นวัสดุกระเบื้องยาง (ไม่รวมบันไดและทางลาด)
แล้วเสร็จร้อยละ 90
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท แล้วเสร็จร้อยละ 90
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จร้อยละ 90
หล่อผนัง ค.ส.ล. ห้องขัง ติดตั้งลูกกรงเหล็ก แล้วเสร็จ
ทาการร้อยหรือเดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
ฉาบปูนภายนอก-ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
ตกแต่งผิวผนังภายนอก-ภายในอาคาร แล้วเสร็จ
ทาระบบกันซึมผิวพื้น(ถ้ามี) ตกแต่งผิวพื้นภายนอก-ภายในอาคาร บันได ทางลาด วัสดุทุกประเภท
ติดตั้งราวกันตกต่าง ๆ แล้วเสร็จ
ทางานบัวเชิงผนัง บัวฝ้าเพดาน ในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง วัสดุทุกประเภท แล้วเสร็จ
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง วัสดุทุประเภท พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้า-ห้องส้วม แล้วเสร็จ
ติดตั้งผนังห้องน้าสาเร็จรูป-บานประตูพร้อมอุปกรณ์ประกอบ(ถ้ามี) แล้วเสร็จ
ทาการร้อยหรือเดินสายไฟฟ้า สายสัญญาณต่าง ๆ แล้วเสร็จ
ติดตั้งอุปกรณ์ทุกประเภท ของงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร-สุขาภิบาล แล้วเสร็จ
ทาสีรองพื้นภายนอก-ภายในอาคาร แล้วเสร็จร้อยละ 90
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
ก่อสร้างถังเก็บน้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องสูบน้า เชื่อมต่อระบบท่อเข้ากับอาคาร แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ-พัดลมระบายอากาศ (ถ้ามี) พัดลมโคจร (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว แล้วเสร็จ
ทาสีตกแต่งส่วนต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
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งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 13 ของค่าจ้างเหมา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
ทาการก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร เช่น เสาธง ถนน ทางเท้า ท่อระบายน้าพร้อมบ่อพัก ถังเก็บ
น้า ค.ส.ล. (ถ้ามี) เสาอากาศวิทยุ (ถ้ามี) แล้วเสร็จ
ทางานระบบไฟฟ้าบริเวณ ,ระบบประปาบริเวณ เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและประปาให้กับอาคารที่
ทาการพร้อมส่วนประกอบให้สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์
และทางานส่วนต่างๆ ที่เหลือทั้งหมดตามสัญญาของการก่อสร้างอาคารที่ทาการพร้อม
ส่วนประกอบพร้อมแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้ายสัญญา
ทุกประการ ตลอดจนทาความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของการก่อสร้างรายการนี้ให้เรียบร้อย
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน
9.อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วง
นั้น
9.2 กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้างนั้น
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.3 หรือ ข้อตกลง
เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
นับถัดจากวันที่ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
11.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕61 รายการงบลงทุน ผลผลิตการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กิจกรรม การ
บังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างก่อสร้างอาคารที่ทาการ สภ.จอมบึง
จานวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,502,900.- บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี แล้วเท่านั้น สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรีสามารถยกเลิกการจัดหาได้
๑1.๒ เมื่อตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนาสิ่ง ของมาเพื่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
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(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่นได้
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) และ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า
มี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑1.4 ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี คาวินิจฉัยดัง กล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช่จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
11.6 ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ไม่ได้
(๑) ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้าง
หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ สานักงานหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑1. การปรับราคาค่าจ้างงานก่อสร้าง
การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.5 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ งานก่อสร้ าง ตามหนัง สือสานั ก
งบประมาณ ที่ นร ๐719/ว 19 ลงวันที่ 1๔ สิงหาคม ๒๕5๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.5
๑2. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือ
สถาบันของทางราชการอื่น ๆ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มี วุฒิบัตร ระดับ ปวช., ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ ของ
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แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑2.1 สาขาช่างโยธา
12.2 สาขาช่างไฟฟ้า
๑2.2 สาขาสถาปัตยกรรม
๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไ ด้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี สามารถนาผลการปฏิบัติง านแล้วเสร็จตามสัญ ญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทาสัญญากับ ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี ไว้ชั่วคราว

ตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
พันตารวจโทหญิง
( ณัฐกานต์ ชาตรูปะมัย )
รองผู้กากับการฝ่ายอานวยตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี
รักษาราชการแทนผู้กากับการฝ่ายอานวยตารวจภูธรจังหวัดราชบุรี

