
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

การจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.๙ (ส่วนกลาง) จ านวน ๓ หลัง  
ตามประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

ลงวันที่         ธันวาคม ๒๕๖๐  
 
                  ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "ต ำรวจภูธรภำค ๙" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำง
ก่อสร้ำง แฟลต ๕ ช้ัน ขนำด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนสูง) ของ ภ.๙ (ส่วนกลำง) จ ำนวน ๓ หลัง ณ ต ำรวจภูธรภำค ๙ 
(แห่งใหม)่ ต ำบลฉลุง อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน ำและ
ข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรำยกำรละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญำจ้ำงท่ัวไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ ำประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันกำรเสนอรำคำ 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญำ  
                          ๑.๕     สูตรกำรปรับรำคำ 
                          ๑.๖     บทนิยำม  
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒  
                          ๑.๘     รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกจิกำร 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ช่ัวครำว เนื่องจำกเป็นผู้ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ท้ิงงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงำนเป็นหุ้นส่วน
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ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นท่ีเข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่  
ต ำรวจภูธรภำค ๙ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนท่ีประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๒๘,๔๖๗,๔๔๐.๐๐ บำท (ยี่สิบแปดล้ำนส่ีแสนหกหมื่นเจ็ดพันส่ีร้อยส่ีสิบบำทถ้วน) และเป็น
ผลงำนท่ีเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนท่ีต ำรวจภูธรภำค ๙ เช่ือถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม "กิจกำร
ร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้
แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำท่ีเข้ำประกวดรำคำได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี
เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจกำร
ร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำย
เดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำท่ียื่นเสนอรำคำได้ 
                                   ท้ังนี้ "กิจกำรร่วมค้ำท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                               ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 



                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง 
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยช่ือหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำร 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยช่ือกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงท่ีแสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมท้ังรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ 
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ท้ังนี้หำก
ผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
                                   (๒)    หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมท้ังรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำร
วัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งก ำไรไว้ด้วย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก
ข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดท ำใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ ใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน 
                                   ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำ
เดียว โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ รำคำรวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   รำคำท่ีเสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ  ๑๘๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๗๒๐ วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงหรือจำกวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจำก ต ำรวจภูธรภำค ๙ ให้เริ่มท ำงำน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถว้นและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่ต ำรวจภูธรภำค ๙ ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะด ำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นตำมข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และต ำรวจภูธรภำค ๙ จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่ำวเป็นผู้ท้ิงงำน เว้นแต่ ต ำรวจภูธรภำค ๙ จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำ
ดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของต ำรวจภูธรภำค ๙ 
 



                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำท่ีเสนอจะต้องเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ท่ี
ก ำหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จ ำนวน ๓,๕๕๘,๔๓๐.๐๐ บำท     
(สำมล้ำนห้ำแสนห้ำหมื่นแปดพันส่ีร้อยสำมสิบบำทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดรำฟท์ท่ีธนำคำรเซ็นส่ังจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้นช ำระต่อเจ้ำหน้ำท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนัน้ไม่เกนิ ๓ วันท ำกำร 
                          ๕.๒     หนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบท่ี
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบัอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน ำเช็คหรือดรำฟท์ท่ีธนำคำรส่ังจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทยหรือหนังสือค้ ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับเอกสำร
ดังกล่ำวมำให้ต ำรวจภูธรภำค ๙ ตรวจสอบควำมถูกต้องในวันท่ี............................ ระหว่ำง เวลำ ……….................. น. 
 ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้ำดังกล่ำว 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้ำร่วมค้ำรำยท่ีสัญญำ
ร่วมค้ำก ำหนดให้เป็นผู้เข้ำยื่นข้อเสนอกับหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กิจกำรร่วมค้ำท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
                          หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ ต ำรวจภูธรภำค ๙จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ ำประกัน
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันท่ีต ำรวจภูธรภำค ๙ได้พิจำรณำเห็นชอบรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกนิ ๓ รำย ให้คืนได้



ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว  
                          กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ต ำรวจภูธรภำค ๙ 
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ  
                          ๖.๒     กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ต ำรวจภูธรภำค ๙     
จะพิจำรณำจำก รำคำรวม 
                          ๖.๓     หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอ
เอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุท่ีจะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไป
จำกเงื่อนไขท่ีต ำรวจภูธรภำค ๙ ก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่
สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำร
ผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
                          ๖.๔     ต ำรวจภูธรภำค ๙ สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยช่ือผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยช่ือผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขท่ีก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
                          ๖.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือต ำรวจภูธรภำค ๙ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
ต ำรวจภูธรภำค ๙มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
                          ๖.๖     ต ำรวจภูธรภำค ๙ ทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ
ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของต ำรวจภูธรภำค ๙ เป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมท้ัง ต ำรวจภูธรภำค ๙ จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอ
กระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำ
แทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรำยท่ีเสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์



หรือต ำรวจภูธรภำค ๙ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐำนท่ีท ำให้เช่ือได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินงำน
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ ต ำรวจภูธรภำค ๙ มีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ท้ังนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกต ำรวจภูธรภำค ๙ 
                          ๖.๗     ก่อนลงนำมในสัญญำ ต ำรวจภูธรภำค ๙ อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะกำรประกวดรำคำหรือท่ีได้รับกำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับต ำรวจภูธรภำค ๙ ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้ต ำรวจภูธรภำค 
๙ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้  
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดรำฟท์ท่ีธนำคำรเซ็นส่ังจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดรำฟท์
นั้น ช ำระต่อเจ้ำหน้ำท่ีในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
                          ๗.๓     หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงท่ีคณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรท่ีกรมบัญชีกลำงก ำหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ตำม
รำยช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือค้ ำประกันของ
ธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ต ำรวจภูธรภำค ๙ จะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยท้ัง
ปวงแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จ ำนวน ๓๗ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรปรับ
พื้นท่ี ปักผังแสดงจุดท่ีต้ังอำคำร ก ำหนดระดับเจำะส ำรวจดิน ตอกเสำเข็ม (ถ้ำมี) หล่อคอนกรีตฐำนรำก,เสำรับคำน-
พื้นช้ันท่ี ๑ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้ว
เสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร หล่อ
คอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๑ (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. วำงบนดิน) เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๒ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรหล่อ
คอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๒, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๒, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 



                          งวดท่ี ๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรหล่อ
คอนกรีต-พื้นช้ันท่ี ๓, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๓, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๔ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำ
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๕ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรหล่อ
คอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๔, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๔, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๕ ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๑, ๒ แล้ว
เสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ 
วัน 
                          งวดท่ี ๖ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรหล่อ
คอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๕, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๕, เสำรับคำนช้ันหลังคำ, เสำรับคำนพื้นใต้หอรับถังน้ ำ ก่อผนังติดต้ังวงกบ
ประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๗ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรหล่อ
คอนกรีตคำนช้ันหลังคำ และโครงสร้ำงส่วนท่ีเหลือของอำคำรขึ้นไปท้ังหมด ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๔ 
เดินท่อประปำ ท่อสุขำภิบำล ช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ เดินสำยไฟภำยในช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ ท ำงำนตกแต่งผิวผนังช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ 
ท ำงำนตกแต่งผิวพื้นช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ ติดต้ังสุขภัณฑ์ช้ันท่ี ๒, ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๘ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำรติดต้ัง
โครงหลังคำ มุงหลังคำ ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๕ ท ำงำนฝ้ำเพดำนช้ันท่ี ๕ เดินท่อประปำ ท่อ
สุขำภิบำล ช้ันท่ี ๔, ๕ เดินสำยไฟฟ้ำภำยในช้ันท่ี ๔, ๕ ท ำงำนตกแต่งผิวผนังช้ันท่ี ๔, ๕ ท ำงำนตกแต่งผิวพื้นช้ันท่ี ๔, 
๕ ติดต้ังสุขภัณฑ์ช้ันท่ี ๔, ๕ หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. วำงบนดินช้ันล่ำง ท ำงำนฐำนรำก, หล่อคอนกรีตโครงสร้ำงถัง
เก็บน้ ำบนดิน และติดต้ังถังบ ำบัดน้ ำเสีย แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังบำนประตู-หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ท้ังหมด ติดต้ังรำงไฟฟ้ำและเดินสำยเมนไฟฟ้ำภำยในอำคำรทั้งหมด เดินท่อ
น้ ำฝนท้ังหมด เดินท่อจ่ำยน้ ำประปำขึ้น-ลงระหว่ำงหอถังเก็บน้ ำบนอำคำรกับถังเก็บน้ ำบนดิน ก่อสร้ำงงำนส่วนทีเหลือ
ของถังเก็บน้ ำบนดินและถังบ ำบัดน้ ำเสีย แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๑๐ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในอำคำรส่วนท่ีเหลือท้ังหมด (ยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้ำประจ ำห้อง และมิเตอร์ประปำประจ ำห้อง) 
ติดต้ังเครื่องสูบน้ ำพร้อมอุปกรณ์ ท ำงำนตกแต่งผิวผนัง ผิวพื้นส่วนท่ีเหลือ ทำสีรองพื้นอำคำร แล้วเสร็จ พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๑๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำประจ ำห้อง, มิเตอร์ประปำประจ ำห้อง ติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ ครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด 
ท ำงำนส่วนต่ำงๆท่ีเหลือของตัวอำคำรหลังท่ี ๑ จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรและ
รำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร รวมทั้งท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรให้เรียบร้อยสำมำรถใช้งำนได้ พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๘๐ วัน 
                          งวดท่ี ๑๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
ปรับพื้นท่ี ปักผังแสดงจุดท่ีต้ังอำคำร ก ำหนดระดับเจำะส ำรวจดิน ตอกเสำเข็ม (ถ้ำมี) หล่อคอนกรีตฐำนรำก,เสำรับ



คำน-พื้นช้ันท่ี ๑ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้
แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๑๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๑ (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. วำงบนดิน) เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๒ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๒, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๒, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๕ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีต-พื้นช้ันท่ี ๓, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๓, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๔ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๖ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๔, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๔, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๕ ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๑, ๒ 
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 
๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๗ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๕, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๕, เสำรับคำนช้ันหลังคำ, เสำรับคำนพื้นใต้หอรับถังน้ ำ ก่อผนังติดต้ังวง
กบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๑๘ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำนช้ันหลังคำ และโครงสร้ำงส่วนท่ีเหลือของอำคำรขึ้นไปท้ังหมด ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ัน
ท่ี ๔ เดินท่อประปำ ท่อสุขำภิบำล ช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ เดินสำยไฟภำยในช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ ท ำงำนตกแต่งผิวผนังช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ 
ท ำงำนตกแต่งผิวพื้นช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ ติดต้ังสุขภัณฑ์ช้ันท่ี ๒, ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๑๙ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
ติดต้ังโครงหลังคำ มุงหลังคำ ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๕ ท ำงำนฝ้ำเพดำนช้ันท่ี ๕ เดินท่อประปำ ท่อ
สุขำภิบำล ช้ันท่ี ๔, ๕ เดินสำยไฟฟ้ำภำยในช้ันท่ี ๔, ๕ ท ำงำนตกแต่งผิวผนังช้ันท่ี ๔, ๕ ท ำงำนตกแต่งผิวพื้นช้ันท่ี ๔, 
๕ ติดต้ังสุขภัณฑ์ช้ันท่ี ๔, ๕ หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. วำงบนดินช้ันล่ำง ท ำงำนฐำนรำก, หล่อคอนกรีตโครงสร้ำงถัง
เก็บน้ ำบนดิน และติดต้ังถังบ ำบัดน้ ำเสีย แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๒๐ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังบำนประตู-หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ท้ังหมด ติดต้ังรำงไฟฟ้ำและเดินสำยเมนไฟฟ้ำภำยในอำคำรทั้งหมด เดินท่อ
น้ ำฝนท้ังหมด เดินท่อจ่ำยน้ ำประปำขึ้น-ลงระหว่ำงหอถังเก็บน้ ำบนอำคำรกับถังเก็บน้ ำบนดิน ก่อสร้ำงงำนส่วนทีเหลือ
ของถังเก็บน้ ำบนดินและถังบ ำบัดน้ ำเสีย แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๒๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในอำคำรส่วนท่ีเหลือท้ังหมด (ยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้ำประจ ำห้อง และมิเตอร์ประปำประจ ำห้อง) 
ติดต้ังเครื่องสูบน้ ำพร้อมอุปกรณ์ ท ำงำนตกแต่งผิวผนัง ผิวพื้นส่วนท่ีเหลือ ทำสีรองพื้นอำคำร แล้วเสร็จ พร้อมท้ัง



คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๒๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำประจ ำห้อง, มิเตอร์ประปำประจ ำห้อง ติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ ครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด 
ท ำงำนส่วนต่ำงๆท่ีเหลือของตัวอำคำรหลังท่ี ๒ จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรและ
รำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร รวมทั้งท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรให้เรียบร้อยสำมำรถใช้งำนได้ พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๘๐ วัน 
                          งวดท่ี ๒๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
ปรับพื้นท่ี ปักผังแสดงจุดท่ีต้ังอำคำร ก ำหนดระดับเจำะส ำรวจดิน ตอกเสำเข็ม (ถ้ำมี) หล่อคอนกรีตฐำนรำก,เสำรับ
คำน-พื้นช้ันท่ี ๑ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้
แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๒๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๑ (ยกเว้นพื้น ค.ส.ล. วำงบนดิน) เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๒ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๒๕ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๒, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๒, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๒๖ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีต-พื้นช้ันท่ี ๓, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๓, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๔ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้
ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๒๗ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๔, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๔, เสำรับคำนพื้นช้ันท่ี ๕ ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๑, ๒ 
แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน 
๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๒๘ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำน-พื้นช้ันท่ี ๕, บันไดขึ้นช้ันท่ี ๕, เสำรับคำนช้ันหลังคำ, เสำรับคำนพื้นใต้หอรับถังน้ ำ ก่อผนังติดต้ังวง
กบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๕๑ วัน 
                          งวดท่ี ๒๙ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
หล่อคอนกรีตคำนช้ันหลังคำ และโครงสร้ำงส่วนท่ีเหลือของอำคำรขึ้นไปท้ังหมด ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ัน
ท่ี ๔ เดินท่อประปำ ท่อสุขำภิบำล ช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ เดินสำยไฟภำยในช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ ท ำงำนตกแต่งผิวผนังช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ 
ท ำงำนตกแต่งผิวพื้นช้ันท่ี ๑, ๒, ๓ ติดต้ังสุขภัณฑ์ช้ันท่ี ๒, ๓ แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำร
ตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๓๐ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร
ติดต้ังโครงหลังคำ มุงหลังคำ ก่อผนังติดต้ังวงกบประตู-หน้ำต่ำงช้ันท่ี ๕ ท ำงำนฝ้ำเพดำนช้ันท่ี ๕ เดินท่อประปำ ท่อ
สุขำภิบำล ช้ันท่ี ๔, ๕ เดินสำยไฟฟ้ำภำยในช้ันท่ี ๔, ๕ ท ำงำนตกแต่งผิวผนังช้ันท่ี ๔, ๕ ท ำงำนตกแต่งผิวพื้นช้ันท่ี ๔, 
๕ ติดต้ังสุขภัณฑ์ช้ันท่ี ๔, ๕ หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. วำงบนดินช้ันล่ำง ท ำงำนฐำนรำก, หล่อคอนกรีตโครงสร้ำงถัง
เก็บน้ ำบนดิน และติดต้ังถังบ ำบัดน้ ำเสีย แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 



                          งวดท่ี ๓๑ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังบำนประตู-หน้ำต่ำงพร้อมอุปกรณ์ท้ังหมด ติดต้ังรำงไฟฟ้ำและเดินสำยเมนไฟฟ้ำภำยในอำคำรทั้งหมด เดินท่อ
น้ ำฝนท้ังหมด เดินท่อจ่ำยน้ ำประปำขึ้น-ลงระหว่ำงหอถังเก็บน้ ำบนอำคำรกับถังเก็บน้ ำบนดิน ก่อสร้ำงงำนส่วนท่ีเหลือ
ของถังเก็บน้ ำบนดินและถังบ ำบัดน้ ำเสีย แล้วเสร็จ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้
เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๓๒ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในอำคำรส่วนท่ีเหลือท้ังหมด (ยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้ำประจ ำห้อง และมิเตอร์ประปำประจ ำห้อง) 
ติดต้ังเครื่องสูบน้ ำพร้อมอุปกรณ์ ท ำงำนตกแต่งผิวผนัง ผิวพื้นส่วนท่ีเหลือ ทำสีรองพื้นอำคำร แล้วเสร็จ พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๗๗ วัน 
                          งวดท่ี ๓๓ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร 
ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำประจ ำห้อง, มิเตอร์ประปำประจ ำห้อง ติดต้ังครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศ ครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด 
ท ำงำนส่วนต่ำงๆท่ีเหลือของตัวอำคำรหลังท่ี ๓ จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตำมแบบรูปรำยกำรและ
รำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำทุกประกำร รวมทั้งท ำควำมสะอำดภำยในอำคำรให้เรียบร้อยสำมำรถใช้งำนได้ พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภำยใน ๘๐ วัน 
                          งวดท่ี ๓๔ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๔ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำกำร  
รื้อสำยไฟฟ้ำแรงสูง พร้อมปักเสำไฟฟ้ำ เดินสำยไฟฟ้ำแรงสูงใหม่ ไปยังยังหม้อแปลงไฟฟ้ำอำคำรที่พักอำศัย (แฟลต) 
หลังเดิม ขยำยเขตเสำไฟฟ้ำแรงต่ ำไปยังเรือนแถวชั้นประทวนและสัญญำบัตรจ ำนวน ๖๐ คูหำ พร้อมติดต้ังมิเตอร์
ไฟฟ้ำ มิเตอร์น้ ำ ถังเก็บน้ ำสแตนเลส เครื่องสูบน้ ำ ให้เป็นไปตำมแบบผังบริเวณ พร้อมท้ังคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
ได้ท ำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๘๐ วัน 
                          งวดท่ี ๓๕ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำ  
ปรับบริเวณ ถนน คสล. ท ำพื้น คสล.ส ำหรับจอดรถยนต์ ก่อสร้ำงถนน ระหว่ำง อำคำรเรือนแถวชั้นประทวนและ
สัญญำบัตรอำคำรหลังท่ี ๓ กับ อำคำรเรือนแถวช้ันประทวนและสัญญำบัตรอำคำรหลังท่ี ๕ และเก็บท ำควำมสะอำด
บริเวณท่ีท ำกำรก่อสร้ำง แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำรและรำยละเอียดทุกประกำร พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๓๕ วัน 
                          งวดท่ี ๓๖ เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน ได้ท ำ  
ปรับบริเวณ ถนน คสล. ท ำพื้น คสล.ส ำหรับจอดรถยนต์ ก่อสร้ำงถนน ระหว่ำง อำคำรเรือนแถวชั้นประทวนและ
สัญญำบัตรอำคำรหลังท่ี ๔ กับ อำคำรเรือนแถวชั้นประทวนและสัญญำบัตรอำคำรหลังท่ี ๖ และเก็บท ำควำมสะอำด
บริเวณท่ีท ำกำรก่อสร้ำง แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ ถูกต้องตำมรูปแบบรำยกำรและรำยละเอียดทุกประกำร พร้อมท้ัง
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ท ำกำรตรวจรับมอบไว้เป็นกำรถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๓๕ วัน 
                          งวดสุดท้ำย เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๖ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนท้ังหมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ รวมทั้งท ำสถำนท่ีก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือจะก ำหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้ำงน ำงำนท่ีรับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อื่นท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำตจำก
ต ำรวจภูธรภำค ๙ จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงำนจ้ำงช่วง
นั้น 
 



                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ ๙.๑ จะก ำหนดค่ำปรับ
เป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงท่ีเกิดข้ึนภำยในระยะเวลำ  
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี  นับถัดจำกวันท่ีต ำรวจภูธรภำค ๙ได้รับมอบงำน โดยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี
ดังเดิมภำยใน  ๑๕  วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำง
จำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                          ๑๑.๒   เมื่อต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง 
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องส่ังหรือน ำส่ิงของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมท่ี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งกำรส่ังหรือน ำส่ิงของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้ำงส่ังหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดกำรให้ส่ิงของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือภำยในเวลำท่ีก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ต ำรวจภูธรภำค ๙ จะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำก
ผู้ออกหนังสือค้ ำประกัน กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมท้ังจะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ท้ิงงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ  
                          ๑๑.๔   ต ำรวจภูธรภำค ๙ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ
หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของต ำรวจภูธรภำค ๙ ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   ต ำรวจภูธรภำค ๙ อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกต ำรวจภูธรภำค ๙ ไม่ได้ 
                                   (๑)    ต ำรวจภูธรภำค ๙ ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอท่ีจะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 



                                   (๒)    มีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะกำรจัดจ้ำงหรือท่ีได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 
                                   (๓)    กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ต ำรวจภูธรภำค ๙ 
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท ำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ำมำใช้ในกรณีท่ี  
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้ 
                          ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค ำนวณท่ีใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมท่ีก ำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำท่ีต ำรวจภูธรภำค ๙ได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อต ำรวจภูธรภำค ๙ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำง
ตำมประกำศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำน
กำรทดสอบ มำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำก คณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนและ
ทดสอบฝีมือแรงงำนหรือสถำบันทำงรำชกำรอื่น หรือสถำบันของเอกชนท่ีทำงรำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 
๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะต้องมีจ ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ช่ำงก่อสร้ำง 
                          ๑๓.๒    ช่ำงไฟฟ้ำ 
                          ๑๓.๓    ช่ำงเช่ือม 
                          ๑๓.๔    ช่ำงประปำ 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ต ำรวจภูธรภำค ๙ สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับ
กำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
                          ท้ังนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ท่ีก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือ
ท ำสัญญำกับต ำรวจภูธรภำค ๙ ไว้ชั่วครำว 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  
        ธันวำคม ๒๕๖๐  

 


