( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อ สร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๑
การ จ้ างก่ อ สร้ างโครงการพัฒนาศัก ยภาพค่ ายลูก เสือ แห่ งชาติ เป็ นศูน ย์ ฝึ กอบรมลูก เสือ ระดับ นานาชาติ
ค่ ายลูก เสือ วชิร าวุธ ตําบลบางพระ อําเภอศรีร าชา จังหวัด ชลบุร ี ๑ แห่ ง
ตามประกาศ สํานัก งานลูก เสือ แห่ งชาติ
ลงวัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "สํานักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ าง
ก่อสร้ าง โครงการ พัฒนาศักยภาพค่ายลูกเสือแห่งชาติ เป็ นศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือระดับนานาชาติ ค่ายลูกเสือ
วชิราวุธ ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างก่อสร้ าง
๑.๔ แบบหนังสือคํ ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ TOR
๒. คุณสมบัต ขิ องผู้ย่ ืน ข้ อ เสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงาน ของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ เครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียน ชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
้ วย
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ สํานักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคําสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั ้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้ านสองหมื่นหกพันบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่สาํ นักงานเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่ วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสาร ประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วม
ค้ ามาใช้ แสดงเป็ น ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม เงื่อนไขที่กําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่ วมค้ าเป็ นลายลักษณ์ อักษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึง่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ า เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัด จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของ
ผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ น ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั ้งนี ้ "กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้ าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อ จัดจ้ าง
ภาครัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดง บัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจ จ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๓. หลัก ฐานการยื่น ข้ อ เสนอ
ผู้ ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อ ยต้ อ งมีเ อกสารดังต่ อ ไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ าง หุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอาํ นาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัท จํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทั ้งรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ใน กรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบคุ คล ให้ ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั ้น สําเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั้ บรอง
สําเนาถูกต้ อง

(๓) ใน กรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้ าร่ วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบภาษี (ถ้ ามี)
(๔.๒) ทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้ อ
๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อ ยต้ อ งมีเ อกสารดังต่ อ ไปนี ้
(๑) ใน กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอื่นกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อํานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนี
้ ้
หากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตาม กฎหมายแล้ วเท่านัน้
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรั้ บรองสําเนาถูกต้ อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้ าง หรื อใบแจ้ งปริมาณงานและราคา ซึง่ จะต้ องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทังกํ
้ าไรไว้ ด้วย
(๕) บัญชี เอกสารส่วนที่ ๒ ทั ้งหมดที่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วย อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั ้ง นี ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กําหนดไว้ ใน เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ อง แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒ พร้ อม
จัดทําใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ใน การเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรื อราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทั ้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอืน่ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
แล้ ว
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่เกิน ๓๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ างหรื อจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก สํานักงาน ให้ เริ่ มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่ จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ ด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกําหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่สาํ นักงาน ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะ กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ ตามข้ อ

๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้ อเสนอราย
อืน่ คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ ยื่นข้ อเสนอ
หาก ปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะ
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และสํานักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
ข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่ สํานักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการ
กระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของสํานักงาน
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคา ที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษีอนื่ ๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทั ้งปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลัก ประกัน การเสนอราคา
ผู้ ยื่นข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัด ซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ จํานวน ๘๐๒,๖๐๐.๐๐ บาท (แปด
แสนสองพันหกร้ อยบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์
นันชํ
้ าระต่อเจ้ าหน้ าที่ ในวันที่ยื่นข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ ้าประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับ อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ ้าประกันตาม ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริ ษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ ้า

ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย กําหนด
กรณี ที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนําเช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสือคํ ้า
ประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ สาํ นักงานตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณี ที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคํ ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลัก ประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในหนังสือคํ ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ น
ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ั ญา
(๒) กรณีที่กิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เข้ าร่วมค้ ารายที่สญ
ร่วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายื่นข้ อ เสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทั ้ง นี ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้ าที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี ้ สํานักงานจะคืนให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอหรื อผู้คํ ้าประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่สาํ นักงานได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ น
แต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ ซงึ่ เสนอราคาตํ่าสุดหรื อได้ คะแนนรวม สูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ตอ่ เมื่อได้ ทํา
สัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลัก เกณฑ์ แ ละสิท ธิใ นการพิจ ารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ สํานักงานจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ สํานักงาน จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๖.๓ หาก ผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอราย นัน้ เว้ นแต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่จะจ้ างไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด

แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สํานักงานกําหนด ไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญและความแตกต่างนั ้น ไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ หรื อเป็ นการ
ผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนัน้
๖.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอืน่
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อสํานักงาน มีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจงข้ อเท็จจริ งเพิม่ เติมได้
สํานักงานมีสทิ ธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้ อง
๖.๖ สํานักงานทรง ไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั ้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของสํานักงานเป็ นเด็ดขาดผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ สํานักงานจะ พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้ อเสนอเป็ นผู้ ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ วา่ ยื่น
ข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอืน่ มา
เสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ใน กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรื อสํานักงาน จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อ เสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ สํานักงาน มี
สิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทั ้งนี ้ผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
ค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหาย ใดๆ จากสํานักงาน

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อ ที่ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ หรือเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้ างก่ อ สร้ าง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับสํานักงาน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกัน
สัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สาํ นักงานยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญาโดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ค หรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์
นัน้ ชําระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือ คํ ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคํ ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือ คํ ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ พาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริ ษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคํ ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย กําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สํานักงานจะ จ่ายค่าจ้ างซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี อื่น ๆ และค่าใช้ จา่ ยทั ้งปวงแล้ ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑๔ งวด ดังนี ้
งวดที่ ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๔ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - จัดเตรี ยม
ปรับปรุงพื ้นที่ก่อสร้ าง รื อ้ ถอน อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็ จ- จัดเตรี ยมปรับปรุงพื ้นที่
ก่อสร้ าง หมวดงานรื อ้ ถอน ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - จัดเตรี ยมปรับปรุงพื ้นที่ก่อสร้ าง หมวด
งานรื อ้ ถอนห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานหลังคา

อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็จ - งานก่อฉาบปูน เทพื ้น อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็ จ- งานฐานราก ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานตอม่อ คานคอ
ดินคสล. ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- งานหลังคา ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ? หญิง จํานวน ๑๐ หลัง
แล้ วเสร็ จ - งานก่อฉาบปูน ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ? หญิง จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานหมวด
สุขาภิบาล อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็จ - งานฝ้าเพดาน อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการ
ฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็ จ- งานเสาคลส. ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานฝั่งท่อระบบ
โสโครกและระบบนํ ้าดีนํ ้าทิ ้ง ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- หมวดงานประปา ? สุขาภิบาล ห้ อง
อาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- งานเทพื ้นคสล. ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- หมวดงาน
สุขภัณฑ์ ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - หมวดงานบ่ออาบนํ ้า ห้ องนํ ้า ห้ องส้ ว ให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน ๗๕ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานปู
กระเบื ้องอาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็ จ- งานทาสี อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็จ- งานโครงสร้ างหลังคา ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานมุงหลังคา ห้ อง
อาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- ฉาบปูน ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- งานปูกระเบื ้องพื ้น
ผนัง ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานพื ้น ผนัง ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง
จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานอ่างล้ างมือ ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๑๐๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานติดตัง้
ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ตา่ งๆ อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานประตู-หน้ าต่าง
อาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง แล้ วเสร็จ- ทําการก่อสร้ างอาคารที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
จํานวน ๖ หลังส่วนที่เหลือทังหมดแล้
้
วเสร็ จ ตามรูปแบบและรายการ- เก็บรายละเอียดและทําความสะอาด อาคาร
ที่พกั ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม จํานวน ๖ หลัง และบริ เวณโดยรอบพื ้นที่ก่อสร้ างให้ เรี ยบร้ อย- หมวดงานบ่ออาบนํ ้า
ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - หมวดงานรางระบายนํ ้า ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑ ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๐ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานปู
กระเบื ้องพื ้น ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- งานทาสี ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จหมวดงานผนัง ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- หมวดสุขาภิบาล ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน
๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานสี ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๔๐

วัน
งวดที่ ๗ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - หมวดงาน
ไฟฟ้า ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ - ทําการก่อสร้ างห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง ส่วนที่เหลือ
ทังหมดแล้
้
วเสร็จ ตามรูปแบบและรายการ- เก็บรายละเอียดและทําความสะอาด ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง
และบริ เวณโดยรอบพื ้นที่ก่อสร้ างให้ เรียบร้ อย- หมวดงานไฟฟ้า ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง แล้ ว
เสร็ จ - ทําการก่อสร้ างห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง ส่วนที่เหลือทังหมดแล้
้
วเสร็ จ ตามรูปแบบและ
รายการ- เก็บรายละเอียดและทําความสะอาด ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๐ หลัง และบริ เวณโ ให้ แล้ ว
เสร็ จภายใน ๑๕๕ วัน
งวดที่ ๘ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๔ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - จัดเตรี ยม
ปรับปรุงพื ้นที่ก่อสร้ าง หมวดงานรื อ้ ถอน ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- จัดเตรี ยมปรับปรุงพื ้นที่
ก่อสร้ าง หมวดงานรื อ้ ถอน ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๑๗๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานฐาน
ราก ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานตอม่อ คานคอดินคสล. ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง
แล้ วเสร็ จ- งานหลังคา ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ? หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานก่อฉาบปูน ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วม
ชาย ? หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็จ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๐๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานเสา
คลส. ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ - งานฝั่งท่อระบบโสโครกและระบบนํ ้าดีนํ ้าทิ ้ง ห้ องอาบนํ ้ารวม
จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานประปา ? สุขาภิบาล ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- งานเท
พื ้นคสล. ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานสุขภัณฑ์ ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑
หลัง แล้ วเสร็ จ - หมวดงานบ่ออาบนํ ้า ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน
๒๓๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งาน
โครงสร้ างหลังคา ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - งานมุงหลังคา ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง
แล้ วเสร็ จ- ฉาบปูน ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ- งานปูกระเบื ้องพื ้น ผนัง ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?
หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานพื ้น ผนัง ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จหมวดงานอ่างล้ างมือ ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็จ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๕๕ วัน
งวดที่ ๑๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - หมวดงาน
บ่ออาบนํ ้า ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็ จ - หมวดงานรางระบายนํ ้า ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง
แล้ วเสร็ จ- หมวดงานที่ปัสสาวะชาย ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานซ่อมแซมที่

ปลูกต้ นไม้ ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๒๗๕ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๐ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน - งานปู
กระเบื ้องพื ้น ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- งานทาสี ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จหมวดงานผนัง ห้ องอาบนํ ้ารวม จํานวน ๑๐ หลัง แล้ วเสร็จ- หมวดสุขาภิบาล ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน
๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ- หมวดงานสี ห้ องนํ ้า ห้ องส้ วมชาย ?หญิง จํานวน ๑๑ หลัง แล้ วเสร็ จ ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๒๙๕
วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานทังหมด
้
ให้ แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ รวมทังทํ
้ าสถานที่กอ่ สร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๙. อัต ราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ น
หนังสือจะกําหนด ดังนี ้
๙.๑ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างนํางานที่รับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู นื่ ทําอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
สํานักงาน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้ างช่วงนัน้
๙.๒ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้ างก่อสร้ าง นอกเหนือจากข้ อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้ อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้ าง
๑๐. การรับ ประกัน ความชํารุ ด บกพร่ อ ง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ ทําสัญญาจ้ าง ตามแบบ ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้ างที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สาํ นักงานได้ รับมอบงาน โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อ สงวนสิท ธิใ นการยื่น ข้ อ เสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อ สํานักงานได้ รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้ างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่อสํานักงานได้ คัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง่ หรื อนําสิง่ ของมาเพื่องานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจากต่าง
ประเทศ และของนันต้
้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริ ม การพาณิชยนาวี ดังนี ้

(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนําสิง่ ของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื อ อืน่ ได้
(๒) จัดการให้ สงิ่ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรื ออืน่ ที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออืน่ หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื อ อืน่
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ สํานักงานได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ สํานักงานจะ ริ บหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออก
้
หนังสือคํ ้าประกัน การยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะ
พิจารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สํานักงานสงวน สิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือให้ เป็ นไปตามความเห็นของ สํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรื อแย้ งกันผู้
ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของสํานักงาน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สํานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอจะ
เรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากสํานักงานไม่ได้
(๑) สํานักงานไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ ในการจัดจ้ างหรื อได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดจ้ างครัง้ นี ้ต่อไป
(๒) มีการกระทําที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดจ้ างหรื อที่ได้ รับการคัด เลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอืน่ หรือเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้ างครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สาํ นักงาน หรื อกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอนื่ ในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและ การบริ หารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปรับ ราคาค่ างานก่ อ สร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดัง ระบุในข้ อ ๑.๕ จะนํามาใช้ ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
ตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงที่ท่ีระดับที่กําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็จตามที่กําหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่สาํ นักงานได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการที่ได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือ ช่ าง
เมื่อสํานักงานได้ คัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ างก่อสร้ างตาม
ประกาศนี ้แล้ ว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้ างดังกล่าว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู า่ น
การทดสอบ มาตรฐานฝี มือช่างหรื อผู้ผา่ นการทดสอบมาตราฐานฝี มือช่างจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝี มือแรงงานสถาบันของทางราชการ หรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้ องมี
จํานวนช่างอย่างน้ อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ ช่างโยธา
๑๓.๒ ช่างก่อสร้ าง
๑๓.๓ ช่างไฟฟ้าและประปา
๑๔. การปฏิบ ัต ติ ามกฎหมายและระเบีย บ
ใน ระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลัก เกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่ งครัด
๑๕.. การประเมิน ผลการปฏิบ ตั งิ านของผู้ป ระกอบการ
สํานักงาน สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัด
เลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทั ้ง นี ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการ ยื่นข้ อเสนอ
หรื อทําสัญญากับสํานักงาน ไว้ ชวั่ คราว
สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ
๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

