ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึก
พิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์ ก ารสงเคราะห์ ท หารผ่ า นศึ ก ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์ มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา
ซอยรามอินทรา ๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุ คคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ องจากเป็ น ผู้ ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิ บัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้ แจ้งเวียนชื่อให้ เป็น ผู้ทิ้ งงานของ
หน่ วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ที่เป็นผลงานที่ดี เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลา
ไม่เกิน ๕ ปี (ห้าปี) นับตั้งแต่วันรับมอบผลงานจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

-๒ (๒) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะนิ ติ บุ ค คลที่ เ ข้ า
ร่ว มค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัด ซื้อจัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ กิจ การร่ว มค้านั้นสามารถใช้ผ ลงานก่อ สร้างของผู้เข้า ร่ว มค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จ ดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบั ญ ชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องยื่ น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์
ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ส นใจสามารถขอซื้อ เอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ในราคาชุด ละ ๑๐,๐๐๐.- บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่
. 19 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaiveterans.mod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๘๔ ต่อ ๓๑๑, ๓๑๓ และ ๓๑๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

19 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก
(ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี)
ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

- ร่าง -

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ 3 /2562
การจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ
บริเวณหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา
ตามประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ลงวันที่
19 ตุลาคม ๒๕๖๑
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้าน
ทหารผ่ านศึ ก รามอิน ทรา ณ หมู่ บ้ านทหารผ่ านศึ ก รามอิ น ทรา ซอยรามอิ น ทรา ๒๗ ด้ว ยวิ ธีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรั ฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

-๒ ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณ สมบั ติและไม่มีลั กษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การฯ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๙๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้ วน) ที่เป็นผลงานที่ดี เสร็จเรียบร้อย
ในระยะเวลาไม่ เกิ น ๕ ปี (ห้ า ปี ) นั บ ตั้ ง แต่ วั น รั บ มอบผลงานจนถึ งวั น ยื่ น ซองเสนอราคา และเป็ น ผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณี ที่ กิ จการร่ว มค้าได้ จดทะเบี ยนเป็ น นิ ติ บุ คคลใหม่ กิจ การร่ว มค้าจะต้อ งมี
คุณ สมบั ติครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจ การร่ว มค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลั กษณ์ อักษรกาหนดให้ ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ ง
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หลั ก ในการเข้ า เสนอราคากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ และแสดงหลั ก ฐานดั ง กล่ า วมาพร้ อ มการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่ากิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic- Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ วยอิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ขอ งก รม บั ญ ชี ก ล าง ต าม ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ ไม่แสดงบัญ ชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด

-๓ ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บั ตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้ น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบั ตรประจาตัว
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ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้ า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบั ญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้อง
แล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบอานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลั กฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้ รับมอบอานาจ ทั้งนี้ห าก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ ต้ องแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้อ เสนอไม่ ต้อ งแนบบั ญ ชีเอกสารส่ ว นที่ ๒ ดังกล่ าวในรูป แบบ PDF File (Portable Document
Format)

-4๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็ กทรอนิ กส์ ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอจะต้อ งกรอกรายละเอี ย ดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้ เ สนอราคาเป็ น เงิ น บาทและเสนอราคาได้ เ พี ย งครั้ ง เดี ย ว
และราคาเดี ย ว โดยเสนอราคารวม หรื อ ราคาต่ อ หน่ ว ย หรื อ ราคาต่ อ รายการ ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไว้ ท้ า ย
ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๐๓๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การฯ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอจะต้อ งยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบตรวจสอบความครบถ้ ว น
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ องค์การฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้ยื่ น ข้อเสนอแต่ล ะรายว่า เป็ น ผู้ ยื่ น ข้อเสนอที่มีผ ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑)
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ว่า ก่ อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น อย่ างเป็ น ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ยื่น ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การฯ
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบเก้าล้านบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์ นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๔.๕ หนั งสื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิน ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ได้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อ บริ ษัท เงิน ทุน ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยอนุ โลมให้ ใช้ตามตัวอย่ างหนังสื อ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอน าเช็ค หรือดราฟท์ ที่ ธ นาคารสั่ งจ่าย หรือพั น ธบั ตรรัฐ บาลไทยหรือ
หนั งสื อค้าประกันของบริษัทเงิน ทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันเสนอราคาจะต้องส่ ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ องค์การฯ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที ่ก ิจ การร่ว มค้า ได้จ กทะเบีย นเป็น นิติบ ุค คลใหม่ ให้ร ะบุชื่อ กิจ การร่ว มค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณี ที่ กิจ การร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้ เข้าร่วมค้ ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
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ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่สานักงานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อย
แล้วเว้นแต่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ดหรือได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถูก ต้อ ง หรือ ไม่ค รบถ้ว นตามข้อ ๓ หรือ ยื่น ข้อ เสนอไม่ถู กต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้น แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่องค์การฯกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสิ น การประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ห รือในการท าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็ จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินขององค์การฯ เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสี ย หายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การฯ จะพิ จารณายกเลิ กการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ ยื่ น
ข้อเสนอเป็ น ผู้ ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลื อกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น
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ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือองค์การฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อ เสนอหรื อ ไม่ รั บ ราคาของผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรายนั้ น ทั้ งนี้ ผู้ ยื่นข้ อเสนอดั งกล่ าวไม่ มี สิ ทธิเรียกร้องค่าใช้ จ่ ายหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ า มี ก ารกระท าที่ เข้ า ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงเป็น หนังสือกับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ องค์การฯ ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ค หรื อดราฟท์ ที่ ธ นาคารเซ็น สั่ งจ่าย ซึ่งเป็ น เช็ คหรือ ดราฟท์ ลงวัน ที่ ที่ ใช้เช็ค หรือ
ดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่ างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนั งสื อค้าประกัน ของบริษัทเงินทุ น หรือบริษัทเงิน ทุนหลั กทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อ บริ ษัท เงิน ทุน ที่ ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยอนุ โลมให้ ใช้ตามตัวอย่ างหนังสื อ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ภายใน ๑๕ วั น นั บ ถั ด จากวัน ที่ ผู้ ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๑๗ งวด ดังนี้
การก่อสร้างช่วงที่ ๑ ระยะเวลา ๗๓๐ วัน (๑๒ งวด)
โซนอาคารชุดพักอาศัย
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๗๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานติ ด ตั้ งระบบไฟฟ้ า และระบบประปา ชั่ ว คราว ให้ กั บ อาคารหมายเลข ๒
แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานจัดทารั้วชั่วคราวเพื่องานก่อสร้าง โซนอาคารชุดพักอาศัยแล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานรื้อถอนอาคารหมายเลข ๓ และบริเวณ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานเตรียมการก่อสร้าง
- งานทาเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๙๐ วัน)

-8งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทาโครงสร้างชั้นใต้ดิน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๔๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาโครงสร้างชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทาโครงสร้างชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานถมดินงานบริเวณ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาโครงสร้างชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทาโครงสร้างชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้งวงกบประตูไม้และเหล็ก ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๙๐ วัน)
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาโครงสร้างชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้งวงกบประตูไม้และเหล็ก ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานฉาบปู น ภายใน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า -ประปาในอาคาร ชั้ น ที่ ๑ (ไม่ ร วมดวงโคม
และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๙๕ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๘๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาโครงสร้างชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้งวงกบประตูไม้และเหล็ก ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานฉาบปู น ภายใน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า -ประปาในอาคาร ชั้ น ที่ ๒ (ไม่ ร วมดวงโคม
และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้ง บานประตู - หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และวัสดุปูพื้น
ชั้นที่ ๑ (ไม่รวมงานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาโครงสร้างชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้งวงกบประตูไม้และเหล็ก ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานฉาบปู น ภายใน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า -ประปาในอาคาร ชั้ น ที่ ๓ (ไม่ ร วมดวงโคม
และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้ง บานประตู - หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และวัสดุปูพื้น
ชั้นที่ ๒ (ไม่รวมงานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)

-9งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานก่ออิฐ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้งวงกบประตูไม้และเหล็ก ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานฉาบปู น ภายใน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า -ประปาในอาคาร ชั้ น ที่ ๔ (ไม่ ร วมดวงโคม
และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้ง บานประตู - หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และวัสดุปูพื้น
ชั้นที่ ๓ (ไม่รวมงานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานก่ออิฐ ติดตั้งวงกบประตูไม้และเหล็ก ชั้นดาดฟ้าและหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานฉาบปู น ภายใน ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า -ประปาในอาคาร ชั้ น ที่ ๕ (ไม่ ร วมดวงโคม
และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้ง บานประตู - หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และวัสดุปูพื้น
ชั้นที่ ๔ (ไม่รวมงานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ 10 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๓๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานฉาบปูนภายใน ติดตั้งไฟฟ้า - ประปาในอาคาร ชั้นดาดฟ้า (ไม่รวมดวงโคม
และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้ง บานประตู - หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และวัสดุปูพื้น
ชั้นที่ ๕ (ไม่รวมงานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- งานติดตั้ง บานประตู -หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม และวัสดุปูพื้น ชั้นดาดฟ้า (ไม่รวม
งานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ %
- ทาการนาลิฟต์เข้าหน่วยงาน
- ทาการนาเครื่องสูบน้าดี เข้าหน่วยงาน
- ทาการนาหม้อแปลง , ตู้ควบคุม เข้าหน่วยงาน
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๗๐ วัน)
งวดที่ 1๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๕๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ทางานส่วนที่เหลือของชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานส่วนที่เหลือของชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานส่วนที่เหลือของชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานส่วนที่เหลือของชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานส่วนที่เหลือของชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานส่วนที่เหลือของชั้นดาดฟ้าและหลังคา แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานอาคารพักขยะ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- ทางานภูมิสถาปัตย์ และติดตั้งรั้วโครงการ โดยรอบ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๓๐ วัน)
งวดที่ 1๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ช่วงที่ 1 (งวดสุดท้าย) งานทดสอบทั้งหมดของอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด ๑๐๐ %
ตามรูปแบบ และรายการและสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๓๐ วัน)

- 10 การก่อสร้างช่วงที่ ๒ ระยะเวลา ๓๐๐ วัน (๕ งวด)
โซนที่จอดรถยนต์ และโซนสานักงานและนันทนาการ
งวดที่ ๑๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๕๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานรื้อถอนอาคารหมายเลข ๔ และบริเวณ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานรื้อถอนอาคารหมายเลข ๒ และบริเวณ แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
- งานทาเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนอาคารที่จอดรถยนต์)
- งานถมดินและบดอัด แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนอาคารที่จอดรถยนต์)
- งานทาฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนอาคารที่จอดรถยนต์)
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๙๐ วัน)
งวดที่ ๑๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาพื้นลานจอดรถยนต์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนอาคารที่จอดรถยนต์)
- งานทาหลังคาที่จอดรถยนต์ และหลังคาทางเดินเชื่อมโซน แล้วเสร็จ ๑๐๐ %
(โซนอาคารที่จอดรถยนต์)
- งานทาอาคารรักษาความปลอดภัย แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนอาคารที่จอดรถยนต์)
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๑๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.47 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาเสาเข็ม แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนสานักงานและนันทนาการ)
- งานทาฐานราก แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนสานักงานและนันทนาการ)
- งานทาโครงสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนสานักงานและนันทนาการ)
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๑๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานก่ ออิฐ ติ ด ตั้ งวงกบประตูไม้ และเหล็ ก แล้ ว เสร็จ ๙๕ % (โซนส านัก งาน
และนันทนาการ)
- งานติดตั้ง บานประตู - หน้าต่าง ติดตั้งดวงโคม ติดตั้งสุขภัณฑ์ และวัสดุปูพื้น
(ไม่รวมงานทดสอบ) แล้วเสร็จ ๙๕ % (โซนสานักงานและนันทนาการ)
- งานฉาบปูนภายใน ติดตั้งไฟฟ้า-ประปาในอาคาร (ไม่รวมดวงโคมและสุขภัณฑ์)
แล้วเสร็จ ๙๕ % (โซนสานักงานและนันทนาการ)
- งานติดตั้งระบบปรับอากาศ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนสานักงานและนันทนาการ)
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๖๐ วัน)
งวดที่ ๑๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ช่วงที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ทางานส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนที่จอดรถยนต์
และโซนสานักงานและนันทนาการ)
- ทางานภูมิสถาปัตย์ แล้วเสร็จ ๑๐๐ % (โซนที่จอดรถยนต์ และโซนสานักงาน
และนันทนาการ)
- งานทดสอบทั้งหมดของอาคาร แล้วเสร็จทั้งหมด ๑๐๐ % และสามารถใช้งาน
ได้เป็นอย่างดี (โซนที่จอดรถยนต์ และโซนสานักงานและนันทนาการ)
โดยให้แล้วเสร็จภายใน
(๓๐ วัน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

- 11 ๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ตามสัญ ญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากองค์การฯ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอมี สิ ท ธิเสนอขอรับ เงิน ล่ ว งหน้ า ในอัต ราไม่ เกิน ร้อ ยละ ๑๕ ของราคาค่ าจ้ าง
ทั้ ง หมดแต่ ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งส่ ง มอบหลั ก ประกั น เงิ น ล่ ว งหน้ า เป็ น พั น ธ บั ต รไทยหรื อ หนั ง สื อ ค้ าประกั น หรื อ
หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารในประเทศตามแบบดั ง ระบุ ในข้ อ ๑.๔(๓) ให้ แ ก่ องค์ ก ารฯ
ก่อนรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงิน ค่าจ้างสาหรับ งานจ้างครั้งนี้ ได้ม าจากเงินงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.๒๕๖๒
- พ.ศ. ๒๕๖๔ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การฯ ได้รับอนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
ข้ามปีจากคณะรัฐมนตรีแล้วเท่านั้น
การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี ๒๕๖๒ มีผ ลใช้บัง คับ และได้รับ จัด สรรงบประมาณรายจ่า ยประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จากสานั ก งบประมาณแล้ว สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้
ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ
และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จานวน ๑ โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)
๑๒.๒ เมื่อองค์การฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งน าเข้ ามาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้ นก่อนบรรทุ กของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

- 12 ๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ ก าหนดดั ง ระบุ ไว้ ในข้ อ ๗ องค์ ก ารฯ จะริ บ หลั ก ประกั น การยื่ น ข้ อ เสนอ หรื อ เรี ย กร้ อ งจาก
ผู้ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยขององค์การฯ คาวินิ จฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ ไม่ได้
(๑) องค์การฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผ ลประโยชน์ ร่วมกัน หรือมีส่ วนได้เสี ยกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น ธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท านองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค านวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ ต ามมติ
คณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การฯ ได้คัดเลื อกผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ รับ จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า
๑๔.๓ ช่างไม้
๑๔.๔ ช่างก่ออิฐ
๑๔.๕ ช่างฉาบปูน

- 13 ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์ก ารฯ สามารถน าผลการปฏิ บั ติงานแล้ ว เสร็จ ตามสั ญ ญาของผู้ ยื่ นข้ อเสนอที่ ได้รับ การ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับองค์การฯ ไว้ชั่วคราว
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
19 ตุลาคม ๒๕๖๑

