
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที่  11/๒๕60   

การจ้างก่อสรา้งอาคารบรูณาการของกระทรวงยตุิธรรมจังหวัดพะเยา 
ตําบลบา้นต๊ํา  อําเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  

ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ลงวันที่  7  เมษายน  2560 

----------------------------------------- 

  ด้วยสํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์              
จะประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวง
ยุติธรรมจังหวัดพะเยา ตําบลบ้านตํ๊า อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน 

(๑)  หลักประกันการเสนอราคา  
(๒)  หลักประกันสัญญา 

๑.๕  สูตรการปรับราคา 
๑.๖  บทนิยาม 

(๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๗  แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
(๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๘  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  
๑.๙  เอกสารการแบ่งงวดงาน  และระยะเวลาก่อสร้าง 
1.1๐  เอกสารกรอกราคา (Blank Form BOQ.) 
 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  

        2.๒  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว
       2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
       2.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
       2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 

/2.6 ผู้เสนอราคา... 
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       2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน           
ที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 31,000,000 บาท (สามสิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานเช่ือถือ 

 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา            
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 

 ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า กิจการร่วมค้า           
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 

2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

๓.  หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ             
จดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี           
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน                  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

/(3) ในกรณี... 
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(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ย่ืนสําเนา

สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด     
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืนเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(๔.๑)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
(๔.๒)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)   

๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา   
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย  
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format)   

๔.  การเสนอราคา 
๔.๑ ผู้ เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ             

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ น้ี โดยไม่มี เ ง่ือนไขใดๆ            
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 510 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน  

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

 
/4.5 ผู้เสนอราคา...   
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๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอ

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา     
รายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสํานักงาน
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)        

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

๕.  หลกัประกนัการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  จํานวน 3,140,800 บาท  
(สามล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)  

5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการของราชการ 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีที่ผู้ เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น

หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง
ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. 
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ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 

(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดให้ระบุช่ือผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังน้ัน กรณีที่
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดําเนินการดังน้ี 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า เท่าน้ัน 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เสนอราคาซึ่ง
ต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหน่ึงตามที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้า
เสนอราคากับทางราชการ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า     
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี สํานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้                
3 ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี สํานักงาน  

จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม  
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์             
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเหน็ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่าน้ัน 

6.๓ สํานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน             
ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงาน 

(๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์    
อย่างหน่ึงอย่างใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา 
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 

/6.5 สํานักงาน... 
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๖.๕ สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคา           

ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ ผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอ
กระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่า     
ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงานจะ
ให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคา          
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง            
เป็นธรรมตามข้อ ๑.6 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

๗.  การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน

ข้อ ๑.๓ กับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สํานักงานยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  
โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สํานักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก่อนหน้าน้ัน

ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ        

ในข้อ ๑.๔ (๒) 
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
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7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

  

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  17  งวด ดังน้ี 

งวดที่ 1 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 
               อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   

- งานเจาะสํารวจดิน พร้อมรายงานสรุปผลการสํารวจดิน  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อฐานราก คสล.  ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานถมดินบดอัดปรับระดับบริเวณโครงการ  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   45   วัน 
 

งวดที่ 2 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 9 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน  
- งานหล่อเสาฐานราก และเสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ     
- งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที่ ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังท่อระบบกําจัดปลวก  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   40   วัน 
 

งวดที่ 3 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน  
- งานหล่อเสา คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที่ ช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
- งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 1 แล้วเสร็จ 
รั้วครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร  
- งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
รั้วคอนกรีตบล็อคทึบ สูง 2 เมตร  
- งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
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ป้อมยามแบบมีห้องน้ํา 
- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร  แล้วเสร็จ 
งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   35   วัน 
 

งวดที่ 4 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานหล่อเสา คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ  
- งานบันได คสล. ขึ้นช้ัน 2  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ    
- งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที่ ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ 
- งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
 

งวดที่ 5 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อเสา คสล. รับคาน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานบันได คสล. ขึ้นช้ัน 3  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐผนังช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง) 
- งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
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งวดที่ 6 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังน้ี 
อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานติดต้ังโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน  แล้วเสร็จ 
ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน พ้ืน เสา คสล. ช้ันที่ 1 และคานรับหลังคา คสล.  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
 

งวดที่ 7 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานมุงหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐผนังช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
ป้ายชื่อ 
- งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน เสา คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐฉาบปูน  แล้วเสร็จ 
เสาธง สูง 14 เมตรท่อนเดียว  
- งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
- งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
 

งวดที่ 8 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สัญญาณ ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ 
- งานผิวผนังกรุกระเบ้ือง  แล้วเสร็จร้อยละ 30 
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งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- ขยายเขตไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน  แล้วเสร็จ 
- งานระบบท่อระบายนํ้า (ภายนอก)  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
 

งวดที่ 9 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ช้ันที่ 2 และช้ันที่ 3  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ช้ันที่ 2  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังท่อลมระบายอากาศ  แล้วเสร็จแล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานผิวผนังกรุกระเบ้ือง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร 
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 50 
งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานระบบประปา (ภายนอก)  แล้วเสร็จ (ยกเว้นเช่ือมประปาภูมิภาค) 
- งานระบบท่อระบายนํ้า (ภายนอก)  แล้วเสร็จ      
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
 

งวดที่ 10 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก  แล้วเสร็จ 
- งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร สายสัญญาณ ช้ันที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังท่อลมระบายอากาศ   แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นบัวเพดาน) ช้ันที่ 1-3  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
- งานติดต้ังฝ้าชายคา  แล้วเสร็จ 
- งานทาสีรองพ้ืนผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า  แล้วเสร็จ  
- งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง)  แล้วเสร็จร้อยละ 50            
รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร  
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน เสา คสล.  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 
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งวดที่ 11 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังน้ี 
อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองยาง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง แล้วเสร็จ (ยกเว้นบัวเชิงผนัง)  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังบานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ  (ยกเว้นงานกระจก) 
- งานทาสี งานสีพ่น ภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานติดต้ังบัวฝ้าเพดาน บัวเชิงผนัง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร 
- งานหล่อคาน เสา คสล.  แล้วเสร็จ 
รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร  
- งานหล่อคาน เสา คสล.  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
 

งวดที่ 12 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานติดต้ังตู้เมนไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์  แล้วเสร็จ 
- งานทาสี งานสีพ่น ภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน มุงหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐผนัง  แล้วเสร็จร้อยละ 95  
- งานฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้าง  แล้วเสร็จร้อยละ95 
- งานผิวพ้ืน ผิวผนัง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อประปาและระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
เสาธงสูง 14 เมตร 
- งานฐานราก พ้ืน คสล. (ยกเว้นผิวทรายล้าง)  แล้วเสร็จ 
รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร  
- งานก่อ เซาะร่อง ฉาบโครงสร้าง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังลูกกรงรั้ว  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
 
 
 

/งวดที่ 13... 
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งวดที่ 13 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

แล้วเสร็จ ดังน้ี 
อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
- งานทาสี งานสีพ่น ภายนอก  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังพัดลมระบายอากาศ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- งานติดต้ังกันสาดอลูมิเนียม ราวบันได ราวทางลาด  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังกระจกบานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- งานติดต้ังดวงโคมแสงสว่าง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
- งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานหล่อคาน พ้ืน เสา คสล. ช้ันที่ 1 และคานรับหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน  แล้วเสร็จ 
- งานมุงหลังคา  แล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐ  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานผิวผนัง, ผิวพ้ืน  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานถังบําบัดสําเรจ็รูป  แล้วเสร็จ 
- งานท่อระบบสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 
งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานบดอัดปรับระดับช้ันดินเดิม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น  แล้วเสร็จ       
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
 

งวดที่ 14 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานระบบปรับอากาศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- งานติดต้ังพัดลมระบายอากาศ  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังกระจกบานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- งานติดต้ังดวงโคมแสงสว่าง  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานก่ออิฐผนัง  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 
- งานถังบําบัดสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
- งานก่ออิฐ  แล้วเสร็จ 
- งานฉาบปูนผนังโครงสร้าง  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 

/งานเดินท่อ... 
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- งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
- งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จ 
- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  แล้วเสร็จ 
- งานเช่ือมต่อระบบประปา  แล้วเสร็จ 
รั้วคอนกรีตบล็อกทึบ สูง 2 เมตร  
- งานก่อบล็อกทึบเซาะร่องและฉาบปูนเรียบโครงสร้าง  แล้วเสร็จ 
อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง) 
- งานโครงสร้างเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน มุงหลังคา  แล้วเสร็จ 
งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-งานเท คสล. ถนน  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
งานครุภัณฑ์ 
- งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จร้อยละ 25 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
 

งวดที่ 15 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 8.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานระบบปรับอากาศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
- งานระบบโทรศัพท์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
- งานตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม  แล้วเสร็จ 
- งานพ้ืนปูบล็อกทางเท้า และคันหินสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า  แล้วเสร็จ 
อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง) 
- งานพ้ืน คสล.  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังระบบไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
ป้ายชื่อ 
- งานบุผิวผนังป้าย  แล้วเสร็จ 
- งานทาสี  แล้วเสร็จ    
งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
- งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานเท คสล. ถนน  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
 

/งานครุภัณฑ์... 
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งานครุภัณฑ์ 
- งานระบบโทรศัพท์  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
     

งวดที่ 16 จ่ายเป็นเงินร้อยละ 7.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 

อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จ 
- งานระบบโทรศัพท์  แล้วเสร็จ 
- งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  แล้วเสร็จ 
- งานอัดนํ้ายาระบบป้องกันและกําจัดปลวก  แล้วเสร็จ 
ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  แล้วเสร็จ 
- งานเช่ือมต่อระบบประปา  แล้วเสร็จ 
ป้ายชื่อ 
- ติดต้ังป้ายช่ือ  แล้วเสร็จ 
เสาธง สูง 14 เมตร 
- งานติดต้ังเสาธง สูง 14 เมตร  แล้วเสร็จ 
- งานผิวทรายล้าง  แล้วเสร็จ 
งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- งานเท คสล. ถนน  แล้วเสร็จ 
ประตูรั้ว กว้าง 6 เมตร  
- งานติดต้ังประตูรั้ว ทั้งหมด  แล้วเสร็จ 
งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
- งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้  แล้วเสร็จ 
- งานเช่ือมต่อระบบประปาส่วนขยายเขต  แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
- งานเช่ือมต่อไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จ      
งานครุภัณฑ์ 
- งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  95 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
 

/งวดที่ 17... 
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งวดที่ 17 (งวดสุดท้าย) จ่ายเป็นเงินที่เหลือทั้งหมดของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
- งานเช่ือมต่อระบบทั้งหมด  แล้วเสร็จ 
- งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี  แล้วเสร็จ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของ 
อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   แล้วเสร็จ 

งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของ 
งานถนนและลานจอดรถ คอนกรีตเสริมเหล็ก  แล้วเสร็จ 

ป้ายชื่อ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานป้ายช่ือ  แล้วเสร็จ 
รั้วแบบครึ่งทึบครึ่งโปร่ง สูง 2 เมตร  
- งานทาสี  แล้วเสร็จ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานร้ัว 
แบบคร่ึงทึบครึ่งโปร่ง  แล้วเสร็จ 

รั้วคอนกรีตบล็อคทึบ สูง 2 เมตร  
- งานทาสี  แล้วเสร็จ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของ 
งานร้ัวคอนกรีตบล็อคทึบ  แล้วเสร็จ 

เสาธง สูง 14 เมตร 
- ทํางานอ่ืนๆที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของ 
งานเสาธงสูง 14 เมตร แล้วเสร็จ 

ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
- งานทาสีภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ  
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของ 
ป้อมยาม (แบบมีห้องนํ้า)  แล้วเสร็จ 

ศาลาพักคอยแบบมีห้องน้ํา 
- งานทาสีภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของ 
ศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ้า  แล้วเสร็จ 

อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน (2 หลัง) 
- งานทาสี  แล้วเสร็จ 
- งานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของ 
อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 คัน  แล้วเสร็จ 
 
 
 

/งานก่อสร้าง... 
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งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก) 
- ทดสอบงานระบบภายนอก  แล้วเสร็จ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของ 
งานก่อสร้างส่วนประกอบ (ภายนอก)  แล้วเสร็จ   

งานครุภัณฑ์ 
- งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จ 
- ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานครุภัณฑ์  แล้วเสร็จ   
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   30   วัน 

 

   ๙.  อัตราคา่ปรบั 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.3 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้าง 

ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 0%  ของราคาค่าจ้าง

ทั้งหมดแต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้    
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่
สํานักงานก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้า น้ัน 

 

๑2.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
๑2.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินดอกเบ้ียอันเกิดจากเงินกลางของ

ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก        

เงินดอกเบ้ียอันเกิดจากเงินกลางของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แล้วเท่าน้ัน 
 ราคากลางของงานกอ่สร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 61,492,000 บาท 

(หกสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
๑2.๒ เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง

ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการย่ืนข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ือ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง  
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

 
/(1) แจ้งการสัง่...  
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(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืน     
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑2.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก          
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑2.๔ สํานักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญา           
ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

๑3.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน

กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตร และวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒  เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง      
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

 

๑4.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ   
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน        
หรือสถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐   
ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

14.1  ช่างเช่ือมไฟฟ้า 
14.2  ช่างไม้ 
14.3  ช่างก่ออิฐ 
14.4  ช่างฉาบปูน 
14.5  ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 
 
 

/15.6 ช่างติดต้ัง... 




