เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ครั้งที่ 2)
เลขที่ 04 / 2558
เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารสานักงาน,อาคารบ้านพักและป้ายสานักงาน กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 จานวน 5 รายการ
ตามประกาศ กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ลงวันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
---------------------------------ด้วย กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สานักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารสานักงาน,
อาคารบ้านพัก และป้ายสานักงาน กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 จานวน 5 รายการ ณ
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ตาบลริมใต้ อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด ดังนี้
1.1.1 อาคารคลังพลาธิการ ใช้รูปแบบรายการเลขที่ ม.019/2520 จานวน 1 หลัง
1.1.2 อาคารสื่อสาร บก.ตชด.ภาค 3 ใช้รูปแบบรายการเลขที่ ม.058/30 จานวน 1 หลัง
1.1.3 บ้านพักระดับ พ.ต.ต. – พ.ต.ท. บก.ตชด.ภาค 3 ใช้รูปแบบรายการเลขที่ ม.07/32 ก.
จานวน 7 หลัง
1.1.4 บ้านพักระดับ ร.ต.ต.-ร.ต.อ. บก.ตชด.ภาค 3 ใช้รูปแบบรายการเลขที่ ม.062/33
จานวน 1 หลัง (บ้านแฝด)
1.1.5 ป้ายสานักงาน บก.ตชด.ภาค 3 จานวน 1 ป้าย
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันประกาศกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสานักงาน
2.6 ผู้เสนอราคา ต้องมีผ ลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,734,500 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่ก่อสร้างในประเทศไทย ซึ่งเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่สานักงานเชื่อถือได้ อายุผลงาน
ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทาการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 ผู้เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การ
รับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ รับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล

ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารสาคัญดังนี้คือ
1. หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน เช่น หนังสือให้การยืนยันการให้การสนับสนุน
เงินทุนจากธนาคาร หรืองบดุล เป็นต้น
2. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
3. สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบรูปรายการก่อสร้างในครั้งนี้
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่ง ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 4
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การกาหนดผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านั้น)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.7 (๒)
4. การเสนอราคาโดยการประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้ง สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตั วตน
ของผู้เสนอราคา
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนใน
การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน**
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถถี่ ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็ ก ทรอนิกส์ทั้ง หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์( e – bidding)
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ในวันที่ 2 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนด เวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ตามข้อ ๑.6 (๑) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.6 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสานักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือ
เป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเ้ สนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา โดยใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) จานวน
573,455 บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สานักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลาดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผู กพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) ครั้งนี้
สานักงาน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม

6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
6.3 สานักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(e – bidding) ของสานักงาน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือสานักงาน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา
ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.5 สานักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็นเด็ด ขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือ
สานักงานจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตาม
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.6 สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ
สานักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้อ ๑.3 กับสานักงาน ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ได้ ให้กรมยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายในนาม สานักงานตารวจแห่งชาติ โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทาสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันข้อนี้จะส่งคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นร้อยละ 22 ของราคาที่ตกลงจ้างตามที่ตกลงทาสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน
ก่อสร้างบ้านพักระดับ ร.ต.ต.-ร.ต.อ
-งานฐานราก,งานคานคอดิน,งานเสาชั้น 1
ก่อสร้างบ้านพักระดับ พ.ต.ต. – พ.ต.ท.
- งานฐานราก,งานคานคอดิน,งานเสาชั้น 1
ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ
- งานฐานราก,งานคานคอดิน,งานเสาชั้น 1
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสื่อสาร ตชด.
- งานฐานราก,งานคานคอดิน,งานเสาชั้น 1
ก่อสร้างป้ายสานักงาน กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน 3
- งานฐานราก,งานคานคอดิน,งานก่อผนัง
งวดที่ 2 เป็นร้อยละ 22 ของราคาที่ตกลงจ้างตามที่ตกลงทาสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน
ก่อสร้างบ้านพักระดับ ร.ต.ต.-ร.ต.อ
- งานคานชั้น 2 , งานเสาชั้น 2 ,งานโครงหลังคา, งานมุงหลังคา

ก่อสร้างบ้านพักระดับ พ.ต.ต. – พ.ต.ท.
- งานคานชั้น 2 , งานเสาชั้น 2 ,งานโครงหลังคา, งานมุงหลังคา
ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ
- งานโครงหลังคา , ก่ออิฐ ,ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสื่อสาร ตชด.
- งานคานชั้น 2 , งานเสาชั้น 2 ,งานโครงหลังคา, งานมุงหลังคา
ก่อสร้างป้ายสานักงาน กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน 3
- งานฉาบผนัง ,งานทรายล้าง ,งานบัวปูนปั้น
งวดที่ 3 เป็นร้อยละ 24 ของราคาที่ตกลงจ้างตามที่ตกลงทาสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
ก่อสร้างบ้านพักระดับ ร.ต.ต.-ร.ต.อ
-งานพื้นชั้น 2 ,งานก่ออิฐชั้น 1-2 ,งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2
ก่อสร้างบ้านพักระดับ พ.ต.ต. – พ.ต.ท.
- งานพืน้ ชั้น 2 ,งานก่ออิฐชั้น 1-2 ,งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2
ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ
- งานมุงหลังคา , งานฉาบผนังภายใน-นอก , เทพื้นชั้น1
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสื่อสาร ตชด.
- งานพื้นชั้น 2 ,งานก่ออิฐชั้น 1-2 ,งานติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2
ก่อสร้างป้ายสานักงาน กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดน 3
- งานติดตั้งป้ายหินแกรนิต ,งานไฟฟ้า , งานปูบล็อก , งานภูมิทัศน์ ,งาน
ทาสี ,งานเก็บรายละเอียดต่าง
งวดที่ 4 เป็นร้อยละ 16 ของราคาที่ตกลงจ้างตามที่ตกลงทาสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
ก่อสร้างบ้านพักระดับ ร.ต.ต.-ร.ต.อ
- งานฉาบผนังภายใน-นอก ชั้น 1-2 ,งานติดตั้งประตูหน้าต่างชั้น1-2 , งาน
ฝ้าเพดานภายใน-นอก
ก่อสร้างบ้านพักระดับ พ.ต.ต. – พ.ต.ท.
- งานฉาบผนังภายใน-นอก ชั้น 1-2 ,งานติดตั้งประตูหน้าต่างชั้น1-2 , งาน
ฝ้าเพดานภายใน-นอก
ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ
- งานสีภายใน-นอก,งานติดตั้งประตูหน้าต่างชั้น 1 ,งานฝ้าเพดานภายใน-นอก
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสื่อสาร ตชด.
- งานฉาบผนังภายใน-นอก ชั้น 1-2 ,งานติดตั้งประตูหน้าต่างชั้น1-2 , งาน
ฝ้าเพดานภายใน-นอก
งวดที่ 5 เป็นร้อยละ 16 ของราคาที่ตกลงจ้างตามที่ตกลงทาสัญญาจ้าง
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน

ก่อสร้างบ้านพักระดับ ร.ต.ต.-ร.ต.อ
- งานทาสี,งานไฟฟ้าภายใน-นอก , งานระบบประปา ,งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ,
งานเก็บรายละเอียดต่างๆ
ก่อสร้างบ้านพักระดับ พ.ต.ต. – พ.ต.ท.
- งานไฟฟ้าภายใน-นอก ,งานระบบประปา , งานติดตั้งสุขภัณฑ์,งานทาสี,
งานเก็บรายละเอียดต่างๆ
ก่อสร้างอาคารคลังพลาธิการ
- งานไฟฟ้าภายใน-นอก,ชั้นวางของภายในอาคาร,งานเก็บรายละเอียดๆ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการสื่อสาร ตชด.
- งานทาสี,งานไฟฟ้าภายใน-นอก , งานระบบประปา ,งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ,
งานเก็บรายละเอียดต่างๆ
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1.3 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของ
งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ซึ่งหากผู้
รับจ้างไม่ดาเนินการซ่อมแซม แก้ไขให้เรียบร้อยภายในกาหนดเวลาดังกล่าว สานักงานมีสิทธิให้ผู้อื่นดาเนินการ
ซ่อมแซม แก้ไขแทน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นดังกล่าวทั้งหมด
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2557 งบกลาง รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็นที่กระทรวงการคลังอนุมัติให้ขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินที่กันไว้เบิกเหลือมปี วงเงินทั้งสิ้น 11,469,100 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยบาท
ถ้วน) หากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ หรือทางราชการประสงค์จะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการ วัตถุประสงค์เงื่อนไขข้อกาหนดในสาระสาคัญ สานักงาน ขอสงวนสิทธิใน
การยกเลิกการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมประกวดราคาหรือชนะการประกวด
อิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) จะเรียกร้องสิทธิใดๆ จากทางราชการไม่ได้ การลงนามในสัญญาจะกระทาได้
ต่อเมื่อ สานักงาน ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินค่าก่อสร้างจากสานักงานตารวจแห่งชาติ จัดสรรให้ หรือที่ได้รับจัดสรร
ให้แล้ว เท่านั้น
11.2 ราคากลางของการก่อสร้างอาคารสานักงาน,อาคารบ้านพัก และป้ายสานักงาน
กองบัง คับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3 จานวน 5 รายการ ในการประกวดราคาจ้างอิเ ล็กทรอนิกส์
(e – bidding) ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 9,856,800 บาท (เก้าล้ านแปดแสนห้ าหมื่นหกพันแปดร้อยบาท
ถ้วน)
11.3 เมื่อ สานักงาน ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือการนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ สานักงานเจ้าท่า
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรืออื่นที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
11.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์(e – bidding) ต่อ
สานักงานแล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วมเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.6 (4) (5) (6) และ (7)
มิฉะนั้น สานักงานจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งสานักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 สานักงานจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
11.6 สานักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนามาใช้ในกรณีที่ ค่า
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้ าง สูตรและวิธีการคานวณที่
ใช้กับสัญ ญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ คณะรัฐ มนตรี เมื่อวันที่ 22 สิง หาคม 2532 ตามหนัง สือสานัก
เลขาธิการรัฐมนตรี นร.0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิง หาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่ว ยเหลือ
ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ระดับกาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่สานักงานได้ขยายออกไปโดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ 1.5
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสานักงานได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จาก สถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ
0.10 โดยต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างอย่างน้อยดังต่อไปนี้

13.1 ช่างก่อสร้าง
13.2 ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
14. มาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ
14.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางานอย่างละเอียดและชัดเจน
ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้างยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดาเนินการ
ก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา
14.2 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานข้อ 14.1 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการ
ทางานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการทางานก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
กองบังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค 3
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

