เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ จ.04/2559
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา จํานวน 4 หลัง
ตามประกาศ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
------------------------------------------------------------------สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน
ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา “กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน”
มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา
จํานวน 4 หลัง ณ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทาย
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
(1) แบบเลขที่ 15/2558 ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
(2) แบบแปลนผังบริเวณ
(3) แบบแผนปายรายละเอียดงานกอสราง
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสราง BOQ (Bill of Quantities)
1.9 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการกอสราง)
1.10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
2. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
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2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่
ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางในวงเงินไมนอยกวา 8,000,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เชื่อถือ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูเสนอราคา) ตองไมอยูในฐานะเปนผู
ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement : e-GP ) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูม ีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคา เปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารว มคา สํ าเนาบัต รประจําตัว ของผูร วมคา และในกรณีที่ผูเ ขารว มคาฝ ายใดเป นบุ คคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1)
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(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(ก) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(2) หนังสือรับรองผลงานจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 1.4 (1)
(4) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(5) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาประเภทภาคีวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
และหนังสือรับรองของชางประจําโครงการ พรอมสําเนาหนังสือรับรองคุณวุติ
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเอกสารเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผูเสนอราคา จะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

-4เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ ขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละราย วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ตามขอ 1.6 ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออก
จากการเปนผูเสนอราคาและสํานักงานตํารวจแหงชาติจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เว น แต คณะกรรมการฯ จะวิ นิ จ ฉั ย ได ว าผู เ สนอราคารายนั้ น เป น ผู ที่ให ค วามร ว มมือเป น ประโยชน ต อการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม อาจอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วต อ
ปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให
ถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดํ าเนิ นการไปแล วจะเป นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคา พรอมการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 916,614 บาท
(เกาแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกรอยสิบสี่บาทถวน)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของธนาคาร
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5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ผู เ สนอราคานํ าเช็ ค ที่ธ นาคารสั่ ง จ า ยหรื อ พัน ธบั ต รรั ฐ บาลไทย มาวางเป น
หลักประกันการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความ
ถูกตองในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
หลั ก ประกั น การเสนอราคาตามข อ นี้ กองบั ง คั บ การสนั บ สนุ น ทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได
พิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวากรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด
และจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผูเ สนอราคารายใดมีคุณสมบั ติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่ นหลั กฐานการยื่ น
ขอเสนอไมถูกต อง หรื อไมครบถว นตามขอ 3 หรื อยื่ น ขอเสนอไมถูกต องตามขอ 4 แล ว คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กสจ ะไมรั บ พิจารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เว นแต เ ป น
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ กองบังคับการสนับสนุนทาง
อากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เทานั้น
6.3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สงวน
สิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัด ซื้อจั ดจ างด ว ยอิเล็ กทรอนิ กส ของกองบังคับ การสนั บ สนุ นทางอากาศ กองบัญชาการตํ ารวจ
ตระเวนชายแดน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอีย ดแตกต างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู
เสนอราคาได กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสมหรือไมถูกตอง
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6.5 กองบังคับการสนันสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทรงไว
ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง
ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรีย กร องคาเสี ยหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองบังคับ การสนับ สนุ นทางอากาศ กองบั ญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ ทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ กองบังคับการ
สนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน
ที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได ดํ าเนิ น การไปแล ว จะเป น ประโยชน แกทางราชการอย างยิ่ ง ปลั ด กระทรวงมีอํานาจยกเลิ กการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ 1.3 กับ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา) ของราคาคาจางที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ 1.4 (2)
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7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะจายเงิน
คาจาง โดยแบงออกเปน 6 งวด กําหนดแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดย
ทําการปรับพื้นที่กอสราง เจาะสํารวจทดสอบการรับน้ําหนักของดิน ถมดินปรับพื้นที่ไมนอยกวา 50 % ปกผัง
อาคาร ตอกเสาเข็ม (ถามี) หลอคอนกรีตฐานราก และหลอคอนกรีตเสาตอมอ ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการ
ถูกตองแลว
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดไดปฏิบัติงาน
โดยทําการถมดินแลวเสร็จ 100 % หลอคอนกรีตคานคอดิน วางระบบสุขาภิบาล ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย
เทคอนกรีตพื้นชั้นลาง และหลอคอนกรีตเสาชั้นลาง(เสารับคานชั้นบน) ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจาง พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
โดยทําการหลอคอนกรีตคานชั้นบน หลอคอนกรีตเสาชั้นบน(เสารับคานหลังคา) วางแผนพื้นสําเร็จรูปชั้นบน
และเทคอนกรีตทับพื้นสําเร็จรูปชั้นบน ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางพรอม
ทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดย
ทําการหลอคอนกรีตคานรับโครงหลังคา หลอคอนกรีตบันได ติดตั้งวงกบประตูไม กออิฐผนังชั้นลาง ติดตั้ง
โครงหลังคา มุงหลังคาพรอมสวนประกอบงานหลังคา (ไมรวมหลังคากันสาด) ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการ
ถูกตองแลว
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน โดย
ทําการติดตั้งหลังคากันสาดชั้นลาง ติดตั้งวงกบประตูไม กออิฐผนังชั้นบน ฉาบปูนผนังชั้นลางและชั้นบน
ติดตั้งฝาเพดานพรอมฉาบเรียบ เดินทอสําหรับรอยสายไฟฟา ทอน้ําประปาชั้นลาง ใหแลวเสร็จภายใน 210
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการ
ถูกตองแลว
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งวดที่ 6 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน โดยทําการตกแตงผิวพื้นชั้นลางและชั้นบน ปูกระเบื้องเคลือบพื้นหองน้ํา บุกระเบื้องผนังหองน้ํา
ติดตั้งบานประตูติดตั้งหนาตาง ติดตั้งมุงลวด ติดตั้งอุปกรณไฟฟา ติดตั้งสุขภัณฑ เทคอนกรีตทางเทา
กอสรางโรงจอดรถ เดินทอเมนประปาภายนอกทั้งหมด เดินสายไฟฟาภายนอกอาคาร ทาสีอาคารทั้งหมด
และทํางานส ว นที่เ หลื อทั้งหมดให แล ว เสร็ จ เรี ย บร อยตามสั ญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสร างให ส ะอาด
เรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการ
จางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงาน
ของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ รายการโครงการกอสรางอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ขนาด 10 คูหา จํานวน
4 หลัง
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินกองทุนคาใชจายในการดําเนินงาน
ของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานก อ สร า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
18,332,276 บาท (สิบแปดลานสามแสนสามหมื่นสองพันสองรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)
11.2 เมื่อ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ได คั ด เลื อ กผู มี สิ ท ธิ เ สนอราคารายใดให เ ป น ผู รั บ จ า งตามที่ ไ ด ป ระกวดราคาโดยการยื่ น ข อ เสนอทาง
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
กรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่สิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกลงเรืออื่น

-9–
(3) ในกรณีที่ไมเปนตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สงวน
สิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด
(ถามี)
12. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชใน
กรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได ตาม
มติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามกําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ 1.5
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ กองบังคับการสนับ สนุน ทางอากาศ กองบั ญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ได
คัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตก
ลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง
จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังนี้
13.1 ชางไฟฟา
13.2 ชางกอสราง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย และ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
-------------------------------------------------------กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
30 ตุลาคม 2558

