(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ... ........../2565
การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภายนอกและภายในอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
จังหวัดสมุทรปราการ
ตามประกาศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ลงวันที่
พฤษภาคม ๒๕๖5
--------------------------------------------------------------------การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า "กนอ." มีความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้ างก่อสร้าง โครงการปรับ ปรุงภายนอกและภายในอาคารส านักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ ณ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ๖๔๙ หมู่ ๔ ถนนสุขุมวิท ตาบลแพรกษา อาเภอเมือง
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ๑๐๒๘๐ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) โดยมี ข้ อ แนะน า
และข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.8 แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
1.9 ...
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๑.9 ขอบเขตของงาน - งานจ้างปรับปรุงอาคารสานักงาน โครงการปรับปรุงภายนอก
และภายในอาคารสานักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กนอ.
ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ก ระท าการอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้ เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลั ก
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้ เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลั ก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้ เข้าร่ว มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลั ก
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่
ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
ส าหรั บ ข้อตกลงฯ ที่ไม่ ได้ก าหนดให้ ผู้ เ ข้าร่ว มค้ารายใดเป็น ผู้ เข้า ร่ว มค้ าหลั ก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่น...
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๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีผลงานการก่อสร้างอาคาร หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะ
คล้ายกับโครงการอย่างน้อย ๑ โครงการ มูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาท
ถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ กนอ. เชื่อถือ ภายใต้สัญญาเดียว
หรื อ ๑ โครงการ และเป็ นสั ญญาที่สิ้ นสุ ดแล้ ว โดยจะต้องแนบส าเนาหนังสื อรับรองผลงาน สาเนาสัญญา
สาเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาของโครงการ (BOQ) เพื่อประกอบการพิจารณา และผลงานดังกล่าว
จะต้องไม่เกินระยะเวลา ๑๐ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บั ญชีเอกสารส่ ว นที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗
(๑) ให้โดย...
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(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) ผลงานการก่อสร้างอาคาร หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับโครงการอย่าง
น้อย ๑ โครงการ มูลค่างานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ที่ กนอ. เชื่อถือ ภายใต้สัญญาเดียวหรือ ๑ โครงการ
และเป็ นสัญญาที่สิ้ นสุดแล้ ว โดยจะต้องแนบสาเนาหนังสื อรับรองผลงาน สาเนาสัญญา สาเนาบัญชีแสดง
ปริมาณงานและราคาของโครงการ (BOQ) เพื่อประกอบการพิจารณา และผลงานดังกล่าวจะต้องไม่เกิน
ระยะเวลา ๑๐ ปี นับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) เอกสารอื่น ๆ ตามข้อกาหนดและขอบเขตงาน (Terms of Reference)
กาหนด
(๖) สาเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถ้ามี)
(7) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชี เอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗
(๒) ให้โ ดยผู้ ยื่น ข้อเสนอไม่ต้องแนบบั ญชีเอกสารส่ ว นที่ ๒ ดังกล่ าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผู้ยื่น...
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๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่น
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้ง นี้ ราคารวมที่ เสนอจะต้อ งตรงกัน ทั้ ง ตั ว เลขและตัว หนั ง สื อ ถ้ า ตั ว เลขและตัว หนั ง สื อไม่ ต รงกัน ให้ ถื อ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ๙๐ วั น ตั้ ง แต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 240
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กนอ. ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด
ฯลฯ ให้ ถี่ถ้ ว นและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้า งอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์ ทั้ งหมดเสี ยก่ อนที่จ ะตกลงยื่นข้ อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และ เวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้น กาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่ รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กนอ. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะด าเนิ น การ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กนอ. จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่น...
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ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กนอ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กนอ.
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งวางหลั ก ประกั น การเสนอราคาพร้ อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยใช้ ห ลั ก ประกั น อย่ า งหนึ่ ง อย่ า งใดดั ง ต่ อ ไปนี้ จ านวน
๓,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัว อย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอน าเช็ ค หรื อ ดราฟท์ ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย
หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กนอ.ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา
........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้าราย
ที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
๖. หลักเกณฑ์...
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๖.

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ กนอ.
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กนอ. จะพิจารณา
จากราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถู กต้ อง หรื อ ไม่ ครบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรื อยื่น ข้อ เสนอไม่ ถูก ต้อ งตามข้อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กนอ.กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กนอ.สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกนอ.
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกนอ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กนอ.
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กนอ.ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกนอ.เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กนอ.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีท.ี่ ..
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ในกรณีที่ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกนอ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กนอ. มีสิทธิ
ที่จ ะไม่รั บ ข้อ เสนอหรื อไม่ รั บ ราคาของผู้ ยื่น ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ ยื่น ข้อเสนอดังกล่ าวไม่มี สิ ทธิ เรีย กร้อ ง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกนอ.
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กนอ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่า มี ก ารกระท าที่ เข้ า ลั กษณะผู้ ยื่ น ข้ อเสนอที่ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ไ ด้ รั บการคัด เลื อ ก
มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน หรื อมี ส่ ว นได้เสี ย กับผู้ ยื่ นข้อเสนอรายอื่น หรือ ขัดขวางการแข่ง ขันอย่ างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๖.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุ ดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือ สั ญชาติไ ทยหรื อนิ ติบุ คคลที่ จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เ กินร้อยละ ๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ จ ะต้ องท าสั ญ ญาจ้ างตามแบบสั ญ ญา ดั งระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรื อทาข้อตกลงเป็ นหนั งสื อกับกนอ. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กนอ.
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธ นาคารเซ็นสั่ งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ล งวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือ...
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๗.๓ หนั งสื อค้ าประกั นของธนาคารภายในประเทศ ตามตั ว อย่ างที่ คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริ ษัทเงิน ทุน ที่ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ตามตัว อย่าง
หนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ช นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กนอ.จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน 8 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 1 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 30 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องทางาน
แล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 1.6% ดังนี้
งานเตรียมการและงานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างเดิม
- สานักงานสนามอุปกรณ์สานักงาน
แล้วเสร็จ 100%
- สานักงานควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
แล้วเสร็จ 100%
- งานรื้อถอนผนังเบา ฝ้า กระเบื้อง วัสดุตกแต่งภายใน
แล้วเสร็จ 90%
- งานรื้อถอนงานระบบ
แล้วเสร็จ 90%
- งานขนย้ายเอกสาร อุปกรณ์สานักงาน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ฯลฯ
แล้วเสร็จ 100%
ไปยังสถานที่ กนอ. จัดเตรียมไว้
งวดที่ 2 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 5 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 60 วัน นับถัดจาก
วันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้องทางาน
แล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 8.4% ดังนี้
- งานรื้อถอนผนังเบา ฝ้า กระเบื้อง วัสดุตกแต่งภายใน
แล้วเสร็จ 100%
- งานรื้อถอนงานระบบ
แล้วเสร็จ 100%
- งานก่ออิฐฉาบปูน
แล้วเสร็จ 30%
- งานติดตั้งผนังเบา
แล้วเสร็จ 30%
- เทซีเมนต์ปรับระดับพื้น
แล้วเสร็จ 30%
- งานเดินท่อร้อยสาย
แล้วเสร็จ 20%
- งานซ่อมแซมโครงสร้าง
แล้วเสร็จ 50%
งวดที่ 3 จ่ายเงิน...
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งวดที่ 3 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 10 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 90 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้อง
ทางานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 17.1% ดังนี้
- งานก่ออิฐฉาบปูน
แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งผนังเบา
แล้วเสร็จ 80%
- เทซีเมนต์ปรับระดับพื้น
แล้วเสร็จ 95%
- งานเดินท่อร้อยสาย
แล้วเสร็จ 70%
- งานซ่อมแซมโครงสร้าง
แล้วเสร็จ 100%
งวดที่ 4 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 10 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 120 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้อ ง
ทางานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 27.8% ดังนี้
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งวัสดุผิวผนัง
แล้วเสร็จ 50%
- งานก่ออิฐฉาบปูน
แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งผนังเบา
แล้วเสร็จ 95%
- งานเดินท่อร้อยสาย
แล้วเสร็จ 100%
งวดที่ 5 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 15 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 150 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้อง
ทางานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 42.7% ดังนี้
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น
แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งวัสดุผิวผนัง
แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งโครงและแผ่นฝ้าเพดาน
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตังประตูหน้าต่าง
แล้วเสร็จ 25%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบปรับอากาศ
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CCTV
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Access Control
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคาร
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Digital Signage
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุม
แล้วเสร็จ 30%
งวดที่ 6...
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งวดที่ 6 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 20 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 180 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้อง
ทางานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 63.3% ดังนี้
- งานหลังคา
แล้วเสร็จ 50%
- งานภายนอกอาคาร
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น
แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งวัสดุผิวผนัง
แล้วเสร็จ 95%
- งานติดตั้งโครงและแผ่นฝ้าเพดาน
แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
แล้วเสร็จ 80%
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
แล้วเสร็จ 25%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบปรับอากาศ
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CCTV
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Access Control
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคาร
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Digital Signage
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุม
แล้วเสร็จ 90%
- งานทดสอบระบบ
แล้วเสร็จ 10%
งวดที่ 7 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 30 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 210 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้อง
ทางานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 96.6% ดังนี้
- งานหลังคา
แล้วเสร็จ 100%
- งานภายนอกอาคาร
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งวัสดุผิวพื้น
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งวัสดุผิวผนัง
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งโครงและแผ่นฝ้าเพดาน
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งประตูหน้าต่าง
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์
แล้วเสร็จ 80%
- งานทาสีภายใน
แล้วเสร็จ 50%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์...
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- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบปรับอากาศ
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Fire Alarm
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสาร
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ CCTV
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Access Control
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบคัดกรองก่อนเข้าอาคาร
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบ Digital Signage
แล้วเสร็จ 100%
- งานติดตั้งอุปกรณ์งานระบบประปา
แล้วเสร็จ 90%
- งานติดตั้งอุปกรณ์ ระบบห้องประชุม
แล้วเสร็จ 100%
- งานทดสอบระบบ
แล้วเสร็จ 80%
งวดที่ 8 จ่ายเงินค่าจ้างเป็นจานวนเงิน 9 % ของวงเงินค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 240 วัน นับถัด
จากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับรองผลงานเรียบร้อยแล้ว โดยจะต้อง
ทางานแล้วเสร็จคิดเป็นปริมาณงานสะสมรวมได้ไม่น้อยกว่า 100% ดังนี้
- ดาเนินก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
- ทาความสะอาดพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวทั้งหมดแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์
- ดาเนินการทดสอบระบบ 100%
- ส่งมอบคู่มือการใช้งานระบบ จานวน 5 ชุด และ ทาการอบรมการใช้งานระบบ
- ส่งมอบแบบก่อสร้างจริง (As-built Drawing) ตามรายละเอียดข้อ 5.3.4
- งานขนย้ายเอกสาร อุปกรณ์สานักงาน เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ฯลฯ กลับสานักงานที่ปรับปรุงแล้วเสร็จ
การส่งมอบงานแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จให้แก่ กนอ.
เป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ โดยผู้ควบคุมงานของ กนอ. เห็นชอบรับรองผลงาน เมื่อมีการส่ง
มอบงวดงานทุกครั้ง เพื่อแสดงถึงการทางานที่ได้คุณภาพและปริมาณ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้
ตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินค่าเงินงวด
ในกรณีงานมีปัญหาและอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะขอเบิกเงินค่าจ้างข้ามงวดได้ก็ต่อเมื่อ
ปริมาณงานในงวดตามสัญญาแล้วเสร็จในงวดนั้น และผ่านความเห็นชอบของผู้ควบคุ มงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุรับรองผลงานแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้ รั บจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่ว งให้ ผู้ อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รั บ
อนุญาตจากกนอ. จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้าง
ช่วงนั้น
๙.๒ กรณีท.ี่ ..
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๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กนอ.ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันหรือ
หนังสือค้าประกันอิเล็ กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กนอ. ก่อน
การรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กนอ.จะหักเงินจานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า ๖ เดือน (สาหรับสัญญา
ที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนาหนังสือค้าประกัน
ของธนาคาร หรือหนั งสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ กนอ. เพื่อเป็นหลักประกันแทน
กนอ.จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่
ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กนอ.ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖5
๑๓.๒ เมื่อ กนอ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งปฏิ บั ติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการ...
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(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง กนอ.ได้ คั ด เลื อ กแล้ ว ไม่ ไ ปท าสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงจ้ า ง
เป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กนอ.จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสื อค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๓.๔ กนอ.สงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ ก าหนดในแบบสั ญ ญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกนอ. คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๖ กนอ. อาจประกาศยกเลิ กการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกนอ.ไม่ได้
(๑) กนอ.ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใช้ ใ นการจั ด จ้ า งหรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การท าการจัด จ้า งครั้ งนี้ต่ อไปอาจก่อ ให้ เ กิด ความเสี ยหายแก่ กนอ.
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท านองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๔. การปรับ...
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๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี
ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลั กเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสั ญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๒ สิ ง หาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจ ารณาช่ว ยเหลื อผู้ ประกอบอาชีพ งานก่ อสร้า ง
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กนอ.ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กนอ. สามารถน าผลการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว เสร็ จ ตามสั ญ ญาของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่ นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลื อกไม่ผ่ านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับ กนอ. ไว้ชั่วคราว
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พฤษภาคม ๒๕๖4

