- ร่าง -

-สำเนำคู่ฉบับ(ตรำครุฑ)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ผศ.ช.ร.
ตามประกาศ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "องค์การ ฯ" มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างบ้านพักพนักงาน และสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ สานักงานสงเคราะห์ ทหารผ่ านศึกเขตเชียงราย
ณ สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย ตั้งอยู่ที่ 256 หมู่ที่ 15 ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
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 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่ วคราว เนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่ รั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

-๒๒.๖ มี คุ ณ สมบั ติ และไม่ มี ลั กษณะต้อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้ อ จัด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การฯ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ที่เป็นผลงานที่ดี เสร็จเรียบร้อย ในระยะเวลาไม่เกิน
๕ ปี (ห้ าปี ) นั บ ตั้งแต่วัน รั บ มอบผลงานจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชื่อถือ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ เ สนอราคาในรู ป แบบของ "กิ จ การร่ ว มค้ า " ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ดั ง นี้
(๑) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ กิ จ การร่ ว มค้ า จะต้ อ ง
มีคุณสมบั ติค รบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจั ด ซื้อ จั ดจ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส์ กิ จ การร่ว มค้ า นั้น สามารถใช้ ผ ลงานก่ อ สร้ า ง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจ การร่ ว มค้ าที่จดทะเบียนเป็นนิ ติบุค คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ ว มค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicGovernment Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑2 ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑4 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-3(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากั ด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ ยื่ นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ ยื่นส าเนาสั ญญา
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 เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ านาจให้ บุ ค คลอื่ น กระท าการแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมี หลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. 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
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้ อ มทั้ ง หลั ก ฐานแสดงตั ว ตนและท าการยื น ยั น ตั ว ตนของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

-4ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า 120 วั น ตั้ ง แต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 330 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก องค์การฯ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสั ญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้ว นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่ อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอจะต้อ งยื ่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .......................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ องค์การฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิกส์ จ ะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และองค์การฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็น ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ องค์การฯ จะพิจารณาเห็ นว่าผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาขององค์การฯ
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ จานวน ๑,๐๙๕,๒๘๐.- บาท
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- 5๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนั งสื อค้ าประกั นอิ เล็ กทรอนิ กส์ ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่ คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยแจ้ ง เวี ย นให้ ท ราบ โดยอนุ โ ลมให้ ใ ช้ ต ามตั ว อย่ า งหนั ง สื อ ค้ าประกั น
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดัง กล่า วมาให้อ งค์ก ารฯตรวจสอบความถูก ต้อ งในวัน ที ่. ...................................... ระหว่า ง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ยื่ น ข้ อ เสนอในรู ป แบบของ "กิ จ การร่ ว มค้ า " ประสงค์ จ ะใช้ ห นั ง สื อ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ องค์การฯจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่องค์การฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.๑ การพิจารณาผลการยื่ นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ครั้งนี้ องค์การฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
6.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ องค์การฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
6.๓ หากผู้ ยื่ นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลั กฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรื อ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้ างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่องค์การฯ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้น ไม่มีผ ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสี ยเปรียบต่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

-66.๔ องค์การฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ องค์การฯ มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.๖ องค์การฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นส าคัญ และให้ ถือว่าการตัดสิ นขององค์การฯ เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง องค์การฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทา
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือองค์การฯ
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ องค์การฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ
6.๗ ก่อนลงนามในสัญญา องค์การฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ สมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
7. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับองค์การฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้องค์การฯ ยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.๑ เงินสด
7.๒ เช็ ค หรื อ ดราฟท์ ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ ง จ่ า ย ซึ่ ง เป็ น เช็ ค หรื อ ดราฟท์ ลงวั น ที่ ที่ ใ ช้ เ ช็ ค หรื อ
ดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
7.๓ หนั งสื อค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัว อย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็นหนังสือค้าประกั นอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
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ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่ อบริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยแจ้ง เวี ย นให้ ทราบ โดยอนุ โ ลมให้ ใช้ ต ามตั ว อย่ า งหนั ง สื อ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (2)
7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
องค์การฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน 10 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
- วางผังอาคารทั้งหมด แล้วเสร็จ
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
บ้านพักพนักงาน ระดับ 7 – 8 จานวน 2 หลัง
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ ๒ เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- เทคอนกรีตฐานราก คาน พื้นชั้นล่าง และเสารับคานชั้น 2 แล้วเสร็จ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8
- เทคอนกรีตฐานรากและพื้นที่ชั้นล่าง แล้วเสร็จ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 3 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- เทคอนกรีตพื้นชั้น 2 เสาคานรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
- ประกอบโครงหลังคา แล้วเสร็จ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8
- เทคอนกรีตเสารับคานพื้นชั้น 2 และเสาคานคอนกรีตรับโครงหลังคา แล้วเสร็จ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 4 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- มุงหลังคา แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐชั้นล่าง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
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- ประกอบโครงหลังคา แล้วเสร็จ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 5 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ก่ออิฐชั้น 2 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่างชั้น 2 แล้วเสร็จ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8 (2 หลัง)
- มุงกระเบื้อง แล้วเสร็จ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 6 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ฉาบปูนภายใน – ภายนอก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงคร่าวฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและเดินสายไฟฟ้าภายใน แล้วเสร็จ
- ประกอบโครงหลังคาและมุงกระเบื้องหลังคาด้านหน้าโรงจอดรถ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8 (2 หลัง)
- ก่ออิฐ แล้วเสร็จ 1 หลัง
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 7 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8 จานวน 2 หลัง
- ฉาบปูน แล้วเสร็จ 1 หลัง
- ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 1 หลัง
- เดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 1 หลัง
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 8 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญ ญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก และสวิทซ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8 จานวน 2 หลัง
- ก่ออิฐ แล้วเสร็จ 2 หลัง
- ฉาบปูน แล้วเสร็จ 2 หลัง
- ฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 2 หลัง
- เดินสายไฟฟ้า แล้วเสร็จ 2 หลัง
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
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งวดที่ 9 เป็น จานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8 จานวน 2 หลัง
- ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องพื้น – กรุผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก และสวิทซ์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 1๐ ของค่าจ้างเหมา ตามที่ตกลงทา
สัญญาว่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
บ้านพักเรือนแถว 15 ห้อง
- ปูกระเบื้องพื้นและกรุผนัง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้า แล้วเสร็จ
- ทาสี แล้วเสร็จ
- เก็บงาน ทาความสะอาด แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ
บ้านพัก ระดับ 7 – 8 จานวน 2 หลัง
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้า แล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้น แล้วเสร็จ
- ทาสี แล้วเสร็จ
- เก็บงาน ทาความสะอาด แล้วเสร็จ
- งานอื่นๆ แล้วเสร็จ ครบถ้วนตามแบบรูปและรายการ
งานระบบประปา
- ติดตั้งมาตรวัดน้าประปา แล้วเสร็จ
งานระบบไฟฟ้า
- ติดตั้งมาตรวัดกระแสไฟฟ้า แล้วเสร็จ
งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดโครงการแล้ว เสร็จครบถ้วนตามแบบรูป และรายการ พร้อมส่ ง
AS-BUILT DRAWING ขนาดไม่ต่ากว่า A1 จานวน 3 ชุด (แบบกระดาษไข 1 ชุด, พิมพ์ขาว 2 ชุด)
โดยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
9.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
องค์การฯ จะกาหนดค่าปรับ สาหรับ การฝ่าฝืนดังกล่าวเป็น จานวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้า งช่ว งนั้น
9.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสั ญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
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ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ่ ง ได้ ท าสั ญ ญาจ้ า ง ตามแบบ ดั ง ระบุ ใ นข้ อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ องค์การฯ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2
๑1.๒ เมื่อองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้ น ต้ อ งน าเข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ งการสั่ งหรือนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งองค์การฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ องค์การฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑1.๔ องค์ก ารฯ สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะแก้ ไขเพิ่ม เติ มเงื่ อนไข หรื อ ข้อ ก าหนดในแบบสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑1.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด หรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยขององค์การฯ คาวินิ จฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑1.๖ องค์ ก ารฯ อาจประกาศยกเลิ กการจั ด จ้า งในกรณีต่ อ ไปนี้ ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การฯ ไม่ได้
(๑) องค์การฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

- 11 (๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การฯ หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท านองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2. 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
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่องค์การฯได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การฯ ได้คัดเลือกผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่ อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑3.๑ ช่างก่อสร้าง
๑3.๒ ช่างไฟฟ้า
๑3.๓ ช่างเชื่อม
๑3.๔ ช่างก่ออิฐ
๑3.๕ ช่างฉาบปูน
13.6 ช่างประปา
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
องค์ การฯ สามารถน าผลการปฏิบั ติงานแล้ ว เสร็จ ตามสั ญ ญาของผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ไ ด้รับ การ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับองค์การฯ ไว้ชั่วคราว

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- ร่าง -

-สำเนำคู่ฉบับ(ตรำครุฑ)
ประกาศองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ
สานักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์ก ารสงเคราะห์ท หารผ่า นศึก ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ มีค วามประสงค์จ ะประกวดราคา
จ้า งก่อ สร้า งบ้า นพัก พนัก งาน และสิ ่ง ก่อ สร้า งอื ่น ๆ ส านัก งานสงเคราะห์ท หารผ่า นศึก เขต เชีย งราย
ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 21,905,530.- บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ องจากเป็น ผู้ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่รัฐ มนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็น บุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องมีผ ลงานก่อสร้างประเภทเดีย วกัน กับ งานที่ป ระกวดราคาจ้า งก่อ สร้า ง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ที่เป็นผลงานที่ดี เสร็จเรียบร้อย ในระยะเวลาไม่เกิน
๕ ปี (ห้ าปี ) นั บ ตั้งแต่วัน รั บ มอบผลงานจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา และเป็นผลงาน ที่เป็ นคู่สั ญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุ คคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

-2(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผ ลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลั ก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้ ง นี้ "กิ จ การร่ ว มค้ า ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ " หมายความว่ า กิ จ การร่ ว มค้ า ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑1. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ElectronicGovernment Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑2. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้อ งลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑3. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑4. ผู้ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่ านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ................................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ส นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ .................................
ถึงวันที่ ......................................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.thaiveterans.mod.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๕๔-๘๕๘๗ ต่อ ๓๑๓, ๓๑๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเอก
(ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี)
ผู้อานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

