
เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยวิธปีระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส ์(e – bidding)  
เลขที่         /๒๕61   

การจ้างก่อสรา้งอาคารบรูณาการของกระทรวงยตุิธรรมจังหวัดแพร่ 
ตามประกาศสาํนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

ลงวันที่         มกราคม  2561 
----------------------------------------- 

  สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “สํานักงาน” มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย
มีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒  แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓  แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง 
๑.๔  แบบหนังสือค้ําประกัน 

 (๑)  หลักประกันการเสนอราคา  
 (๒)  หลักประกันสัญญา 
 (3)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

๑.๕  สูตรการปรับราคา 
๑.๖  บทนิยาม 

 (๑)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (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. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของ

รัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

2.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.๗.เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
/2.8. ไม่เป็น... 



- 2 - 
 
2.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่

สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

2.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.๑๐.ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 34,000,000 บาท (สามสิบสี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเช่ือถือได้ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด            
รายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืน
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอได้ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่             
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2.๑๑.  ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

2.๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

๓.  หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
       ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง การจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
/(ข) บรษิัท... 
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 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ             
จดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี           
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย่ืน                  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ย่ืนสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 
(๔.๑)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
(๔.๒)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  

(๕)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)   

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (1) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  

๓.๒  ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(๑) ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ

หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
(4) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดง

รายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย  
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 

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

ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (2) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF File (Portable 
Document Format)    

๔.  การเสนอราคา 
     ๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก 

ทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอ โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

/4.2 ผู้ย่ืน... 
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 ๔.๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี
ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ 
เป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

๔.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 450 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทํางาน  

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ......................................2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และ
เวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่สํานักงานผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และสํานักงานจะ
พิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่สํานักงานจะพิจารณาเห็นว่า  ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน
มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสํานักงาน 

๔.8 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
(2) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 
/(4) ผู้ย่ืน... 
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(4) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้  
(5) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

๕.  หลกัประกนัการเสนอราคา 
ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  จํานวน 3,404,150 บาท  
(สามล้านสี่แสนสี่พันหน่ึงร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  

5.1 เช็คหรือดราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ               
ดราฟน้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 

5.2 หนังสือค้าํประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบทีค่ณะกรรมการ 
นโยบายกําหนด 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ             
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้สํานักงานตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ............................. 2561 ระหว่างเวลา 
08.30น. ถึงเวลา 16.30 น. 

กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอใน
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ ดังน้ี 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม”่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด     
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี สํานักงานจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผูค้้ําประกันภายใน 
๑๕ วันนับถัดจากวันที่สํานักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑ การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี สํานักงานจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
/6.2 การ... 
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๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอจะพิจารณาจากราคารวม 
6.3 หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขที่สํานักงานกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

6.4 สํานักงานสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันใน            
กรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงาน 

(๒) ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็ก 
ทรอนิกส ์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาํคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสํานักงาน มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
สํานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ              
ไม่ถูกต้อง 

๖.6 สํานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่           
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่า
การย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสํานักงานจะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้  สํานักงานมีสิทธิ 
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสํานักงาน 

๖.7 ก่อนลงนามในสัญญาสํานักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่า มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

/กับผู้อ่ืน... 
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กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๗.  การทําสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน

ข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สํานักงาน 
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี  

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คหรือดราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟน้ัน 

ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน 3 วันทําการ 
7.3 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามตัวอย่างที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนดดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 

7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ             
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนดดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  

๘.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
       สํานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็นจํานวน 17 งวด ดังน้ี 
   งวดที่ 1. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 
     อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานเจาะสํารวจดิน พร้อมรายงานสรุปผลการสํารวจดิน แล้วเสร็จ 
   - งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
             งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานถมดินบดอัดปรับระดับบริเวณโครงการ  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน 
   งวดที่ 2.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รบัจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน  
   - งานหล่อฐานราก และเสาตอม่อ คสล.  แลว้เสร็จ 
   - งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที ่ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังท่อระบบกําจัดปลวก  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน 

/งวดที่ 3... 
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   งวดที่ 3.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รบัจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
               อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน  
   - งานหล่อเสา คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที ่ช้ันที่ 2  แล้วเสร็จ 
   - งานบันได คสล. ขึ้นช้ัน 1  แล้วเสร็จ 
   - งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พรอ้มเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 1 แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน 
   งวดที่ 4.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 3.5 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รบัจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
    อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานหล่อเสา คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ  
   - งานบันได คสล. ขึ้นช้ัน 2  แลว้เสร็จ 
   - งานหล่อคาน คสล. รับพ้ืนช้ันที่ 3 แล้วเสร็จ    
   - งานหล่อพ้ืน คสล. หล่อในที ่ช้ันที่ 3 แล้วเสร็จ 
   - งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พรอ้มเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 2 แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน 
   งวดที่ 5.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 3.5  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานวางแผ่นพ้ืนสําเร็จรูป พรอ้มเทคอนกรีตทับหน้า ช้ันที่ 3 แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อเสา คสล. รับคาน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
   - งานบันได คสล. ขึ้นช้ัน 3  แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อคาน คสล. ช้ันหลังคา  แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อพ้ืน คสล.หล่อในที่ช้ันหลังคา แล้วเสร็จ 
   - งานก่ออิฐผนังช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
   งวดที่ 6.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4.5  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รบัจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
               อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานติดต้ังโครงเหล็กหลังคา พร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามนัแล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
   งวดที่ 7.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รบัจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานมุงหลังคา  แล้วเสร็จ 
   - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 

/-งานเดินท่อ... 
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            -   งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จ 
    -   งานก่ออิฐผนังช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3 แล้วเสร็จ ร้อยละ 95 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน 
   งวดที่ 8.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 3.5  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
               อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จรอ้ยละ 95 
   - งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายใน ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จรอ้ยละ 95 
   - งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและสื่อสาร สญัญาณ ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ 
   - งานเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร ช้ันที่ 1  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   - งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล ช้ันที่ 2 ช้ันที่ 3  แล้วเสร็จ 
   - งานผิวผนังกรุกระเบ้ือง  แลว้เสร็จร้อยละ 30 
             งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานระบบท่อระบายนํ้า (ภายนอก)  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  25  วัน 
   งวดที่ 9.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 6  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รบัจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ 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  แลว้เสร็จร้อยละ 95 
   - งานติดต้ังถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป  แล้วเสร็จ 
             งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานระบบท่อระบายนํ้า (ภายนอก)  แล้วเสร็จ 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
   งวดที่ 10   จา่ยเป็นเงินร้อยละ 5.5  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมือ่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
                  อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   -  งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายนอก  แล้วเสร็จ 
   -  งานเดินสายไฟฟ้าและสายสือ่สาร สายสญัญาณ ช้ันที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   -  งานติดต้ังท่อลมระบายอากาศ   แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังฝ้าเพดานภายใน (ยกเว้นบัวเพดาน) ช้ันที่ 1-3  แล้วเสร็จร้อยละ 90 
   -  งานติดต้ังฝ้าชายคา  แล้วเสร็จ 
   -  งานทาสีรองพ้ืนผนัง ฝ้าเพดาน ภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า แล้วเสร็จ  
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   -  งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ 50 
              งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   -  งานสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 20 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
   งวดที่ 11.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 5  ของคา่จ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
                อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
                -  งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ืองยาง แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   -  งานผิวพ้ืนปูกระเบ้ือง (ยกเว้นบัวเชิงผนัง) แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   -  งานติดต้ังบานประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ  (ยกเว้นงานกระจก) 
   -  งานทาสี งานสีพ่น ภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 50 
   -  งานติดต้ังบัวฝ้าเพดาน บัวเชิงผนัง  แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
              งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 40 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
   งวดที่ 12.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 4  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผูร้ับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   -  งานติดต้ังตู้เมนไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
   -  งานทาสี งานสีพ่น ภายในแล้วเสร็จร้อยละ 95 
              ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
   -  งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร  แล้วเสร็จ 
   -  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
              รั้วครึ่งทบึครึ่งโปรง่ สูง 2 เมตร  
   -  งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
   -  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
              รั้วคอนกรีตบล็อคทบึ สูง 2 เมตร  
   -  งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
   -  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
              งานก่อสรา้งสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   -  งานสายไฟฟ้าแรงตํ่าภายใน  แล้วเสร็จร้อยละ 80 
   -  งานร้ือถอนรั้วเดิม (รั้วอิฐบลอ๊ค สูง 1 เมตร) 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
   งวดที่ 13. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 7.5   ของคา่จ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

/อาคาร... 
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                 อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   -  งานระบบปรับอากาศ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
   -  งานทาสี งานสีพ่น ภายนอก  แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังพัดลมระบายอากาศ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   -  งานติดต้ังกันสาดอลูมิเนียม ราวบันได ราวทางลาด แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังกระจกบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   -  งานติดต้ังดวงโคมแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50    
               ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
   -  งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
   -  งานหล่อคาน พ้ืน เสา ค.ส.ล.ช้ันที่1 และคานรับหลังคา ค.ส.ล.  แล้วเสร็จ 
              รั้วแบบครึง่ทบึครึ่งโปร่ง สงู 2 เมตร 
   -  งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
             -  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จร้อยละ 50 
              รั้วคอนกรีตบล็อกทบึ สูง 2 เมตร 
    -  งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ  
            -  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ 
            งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ 
   -  งานบดอัดปรับระดับช้ันดินเดิม พร้อมลงหินคลุกบดอัดแน่น  แล้วเสร็จ       
              งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 50 
   - งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 50 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 25  วัน 
   งวดที่ 14.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 8   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมือ่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
   อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   -  งานระบบปรับอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   -  งานติดต้ังพัดลมระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
   -  งานติดต้ังกระจกบานประตู หน้าต่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
   -  งานติดต้ังดวงโคมแสงสว่าง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
              ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
   -  งานโครงหลังคาเหล็ก พร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน มงุหลังคา แล้วเสร็จ 
   -  งานก่ออิฐผนัง แล้วเสร็จร้อยละ95 
   -  งานฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จร้อยละ95 
   -  งานผิวพ้ืน ผิวผนัง แล้วเสร็จร้อยละ95 
   -  งานเดินท่อประปาและระบบสุขาภิบาล แลว้เสร็จ 
   -  งานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จร้อยละ95 
             ป้อมยามแบบมีห้องน้ํา 
   -  งานตรวจสอบแนว วางผังอาคาร  แล้วเสร็จ 

/-งานตอก... 
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   -  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
              ปา้ยชื่อ 
   -  งานตรวจสอบแนว วางผัง แล้วเสร็จ 
   -  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
   -  งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ 
   -  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ 
            -  งานก่ออิฐฉาบปูน  แล้วเสร็จ  
               เสาธง สูง 14 เมตรทอ่นเดยีว  
   -  งานตรวจสอบแนว วางผัง  แล้วเสร็จ 
   -  งานตอกเสาเข็ม  แล้วเสร็จ 
               รั้วแบบครึง่ทบึครึ่งโปร่ง สงู 2 เมตร 
            -  งานหล่อคาน เสา คสล. แล้วเสร็จ 
               รั้วคอนกรีตบล็อกทบึ สูง 2 เมตร  
   -  งานก่อบล็อกทึบ เซาะร่อง ฉาบโครงสร้าง แล้วเสร็จ 
    งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ 
   -  งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
               งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   -  งานเดินท่อร้อยสายและสายไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 90 
   -  งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม แล้วเสร็จร้อยละ 90 
              งานครภุณัฑ์ 
   - งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จร้อยละ 10 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
   งวดที่ 15.   จ่ายเป็นเงินร้อยละ 11   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
    อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานระบบปรับอากาศ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
   - งานระบบโทรศัพท์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   - งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
   - งานตราสัญลักษณ์กระทรวงยุติธรรม แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้า  แล้วเสร็จ 
            ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
   -   งานก่ออิฐผนัง  แล้วเสร็จ 
   -   งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
   -   งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาล  แล้วเสร็จ 
   -   งานถังบําบัดสําเร็จรูป แล้วเสร็จ 
            ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
   - งานหล่อฐานราก เสาตอม่อ คสล.  แล้วเสร็จ 
   - งานหล่อคาน พ้ืน เสา ค.ส.ล. ช้ันที่1และคานรับหลังคา  แล้วเสร็จ 

/-งานโครงหลัง... 
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   - งานโครงหลังคาเหล็กพร้อมทาสีกันสนิมและสีนํ้ามัน แล้วเสร็จ 
   - งานมุงหลังคา แล้วเสร็จ 
   - งานก่ออิฐ แลว้เสร็จร้อยละ 95 
   - งานผิวผนัง, ผิวพ้ืน แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   - งานถังบําบัดสําเร็จรูป แล้วเสร็จ 
   - งานท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ       
             ปา้ยชื่อ 
   - งานบุผิวผนังป้าย แล้วเสร็จ 
   - งานทาสี แล้วเสร็จ 
             เสาธงสูง 14 เมตร 
   - งานฐานราก พ้ืน คสล. (ยกเว้นผิวทรายล้าง)  แล้วเสร็จ 
             รั้วแบบครึง่ทบึครึ่งโปร่ง สงู 2 เมตร  
              -  งานก่อ เซาะร่อง ฉาบโครงสร้าง  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังลูกกรงรั้ว  แล้วเสร็จ 
             งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานทางเท้า งานคันหิน แล้วเสร็จร้อยละ 50 
   - งานเสาไฟฟ้า ชุดน่ังร้านหม้อแปลงและติดต้ังหมอ้แปลงไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
   - งานเดินท่อร้อยสายและสายเมนโทรศัพท์ แล้วเสร็จร้อยละ 50 
             งานถนนและลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหลก็ 
   - งานเท คสล. ถนน แล้วเสร็จรอ้ยละ 90 
             งานครภุณัฑ์ 
   - งานครุภัณฑ์สํานักงาน แล้วเสร็จ 20 % 
   - งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ แล้วเสร็จไมน้่อยกว่าร้อยละ 50 
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
   งวดที่ 16.  จ่ายเป็นเงินร้อยละ 8.5   ของค่าจ้างก่อสร้างตามสญัญา เมือ่ผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
     อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ 
   - งานระบบโทรศัพท์  แล้วเสร็จ 
   - งานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  แล้วเสร็จ 
   - งานอัดนํ้ายาระบบป้องกันและกําจัดปลวก แล้วเสร็จ     
              ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
   - งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  แล้วเสร็จ 
   - งานเช่ือมต่อระบบประปา  แล้วเสร็จ 
 

/ป้อมยาม... 
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             ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
   - งานก่ออิฐ  แลว้เสร็จ 
   - งานฉาบปูนผนังโครงสร้าง แลว้เสร็จร้อยละ 95 
   - งานติดต้ังวงกบประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
   - งานเดินท่อสายไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จ 
   - งานเดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลภายในผนัง  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังฝ้าเพดาน  แล้วเสร็จ 
   - งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  แล้วเสร็จ     
   - งานติดต้ังประตู หน้าต่าง  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังสุขภัณฑ์และอุปกรณ์  แล้วเสร็จ 
   - งานเช่ือมต่อระบบประปา  แล้วเสร็จ 
         ปา้ยชื่อ 
   - ติดต้ังป้ายช่ือ  แล้วเสร็จ 
             เสาธง สูง 14 เมตร 
   - งานติดต้ังเสาธง สูง 14 เมตร  แล้วเสร็จ 
   - งานผิวทรายล้าง  แล้วเสร็จ 
              งานถนนและลานจอดรถคอนกรตีเสริมเหลก็ 
   - งานเท คสล. ถนน  แล้วเสร็จ 
               ประตูรั้ว กว้าง 6 เมตร  
   - งานติดต้ังประตูรั้ว ทั้งหมด  แล้วเสร็จ 
               รั้วลวดหนาม  สูง 2 เมตร  
   - งานร้ัวลวดหนาม  แล้วเสร็จ 
              งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   - งานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า  แล้วเสร็จ 
   - งานปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้  แล้วเสร็จ 
   - งานเช่ือมต่อระบบประปาส่วนขยายเขต แลว้เสร็จ 
   - งานติดต้ังดวงโคมไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   - งานเดินทอ่ร้อยสายและสายไฟสนาม  แล้วเสร็จร้อยละ 95 
   - งานเช่ือมต่อไฟฟ้าแรงสูง  แล้วเสร็จ 
    งานครภุณัฑ์ 
   - งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ  90 
   - งานม่านปรับแสงและผ้าม่าน  แล้วเสร็จ 
   - งานติดต้ังตู้เก็บสํานวน  แล้วเสร็จ 
   - งาน ระบบโทรศัพท์  แล้วเสร็จ 
   - ครุภัณฑ์สํานักงาน  แล้วเสร็จ 90 % 
   กําหนดเวลาแล้วเสร็จ   25   วัน 
   งวดที่ 17.  (งวดสดุท้าย) จ่ายเป็นเงินที่เหลือทั้งหมดของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 

/อาคาร... 
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     อาคารบูรณาการ 4 หน่วยงาน   
   - งานเช่ือมต่อระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ 
   - งานทดสอบการใช้งานของแต่ละระบบจนใช้งานได้ดี แล้วเสร็จ 
   - ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของอาคารบูรณาการ  
      4 หน่วยงาน แล้วเสร็จ 
              งานถนนและลานจอดรถ คอนกรตีเสริมเหลก็ 
   - ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานถนนและลาน

จอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก  แล้วเสร็จ     
            ปา้ยชื่อ 
   - ทํางานอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปและรายการประกอบของงานป้ายช่ือแล้วเสร็จ 
            รั้วแบบครึง่ทบึครึ่งโปร่ง สงู 2 เมตร  
             -  งานทาสี แลว้เสร็จ 
   - ทํางานอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานร้ัวแบบ 
   ครึ่งทึบครึ่งโปร่งแล้วเสร็จ 
   รั้วคอนกรีตบล็อกทบึสงู 2 เมตร 
             -  งานทาสี แลว้เสร็จ 
   - ทํางานอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานร้ัวแบบ 
                          คอนกรีตบล็อกทึบ    แล้วเสร็จ   
             รั้วลวดหนาม สูง 2 เมตร  
             -  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรปูและรายการประกอบของงานรั้วลวดหนาม   
                          แล้วเสร็จ 
             เสาธง สูง 14 เมตร 
   -  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานเสาธง  
                          สูง 14 เมตร  แล้วเสร็จ 
             ป้อมยาม (แบบมีห้องน้ํา) 
   -  งานทาสีภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ  
             -  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรปูและรายการของป้อมยาม (แบบมีห้องนํ้า)  
                          แล้วเสร็จ 
             ศาลาพกัคอยแบบมีห้องน้ํา 
   -  งานทาสีภายนอก ภายใน  แล้วเสร็จ 
   -  งานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการของศาลาพักคอยแบบมีห้องนํ้า   
                          แล้วเสร็จ 
            งานก่อสร้างสว่นประกอบ (ภายนอก) 
   -  ทดสอบงานระบบภายนอก  แล้วเสร็จ 
   -  ทํางานอ่ืน ๆ ที่เหลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานก่อสร้าง 
                          ส่วนประกอบ (ภายนอก)  แล้วเสร็จ 
              งานครภุณัฑ์ 
   -  งานติดต้ังระบบเสียงและภาพ  แล้วเสร็จ 

/-ทํางาน... 
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   - ทํางานอ่ืน ๆ ทีเ่หลือทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการประกอบของงานครุภัณฑ์แล้วเสร็จ   
กําหนดเวลาแล้วเสร็จ  25  วัน 
 

   ๙.  อัตราคา่ปรบั 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี 
 9.1  กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

สํานักงาน จะกําหนดค่าปรบัสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าว เป็นจํานวนร้อยละสิบของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 
 9.2  กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกําหนดค่าปรับเป็น

รายวัน เป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง 
 

๑๐.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สํานักงานได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 

๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15% ของราคาค่าจ้าง 

ทั้งหมด แต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือ
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่สํานักงานก่อน
การรับเงินล่วงหน้า น้ัน 

 

๑2.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
๑2.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ สํานักงานได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก        

งบประมาณแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้วเท่าน้ัน 
๑2.๒ เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืน     
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/(3) ใน... 
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(๓) ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
๑2.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งสํานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สํานักงานจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก          
ผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้ง 
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑2.๔ สํานักงานสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือ           
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12.5 ในกรณทีี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มคีวามขัดแย้งกัน 
ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่
มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมเติม 

12.6 สํานักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสํานักงานไม่ได้ 

        (1) สํานักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 

(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา 

(3) การทําการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สํานักงานหรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกัน (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

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) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

 

๑4.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อสํานักงานได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศน้ีแล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและ   
ใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบัน
ของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.  
 

/หรือเทียบเท่า... 
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หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา
ช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

14.1  ช่างเช่ือมไฟฟ้า 
14.2  ช่างไม้ 
14.3  ช่างก่ออิฐ 
14.4  ช่างฉาบปูน 
14.5  ช่างเหล็กเสริมคอนกรีต 
15.6  ช่างติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
15.7  ช่างวางท่อและสุขภัณฑ์ 
15.8  ช่างเครื่องทําความเย็น  
    

 ๑5.  การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ 
       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

  16. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
        สํานักงานสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
        ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับสํานักงานไว้ช่ัวคราว 
 
 
 
 
      สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 
                                       มกราคม  ๒๕61 


