
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๖/๒๕๖๒ 

การจ้างก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ต ารวจภูธรภาค ๙ (ส่วนกลาง) จ านวน ๒ หลัง 
ตามประกาศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ลงวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
                  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ต ารวจภูธรภาค ๙" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างแฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๓๐ ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ต ารวจภูธรภาค ๙ (ส่วนกลาง) จ านวน ๒ หลัง ณ ต ารวจภูธร
ภาค ๙ (แห่งใหม่) ต าบลฉลุง อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
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กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ต ารวจ 
ภูธรภาค ๙ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ต ารวจภูธรภาค ๙ เชื่อถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้า 
หลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
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                          ๒.๑๔   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 



 
-๔- 

 
                                   (๔)    บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบ 
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๕๔๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ต ารวจภูธรภาค ๙ ให้เริ่มท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ต ารวจภูธรภาค ๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



 
-๕- 

 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และต ารวจภูธรภาค ๙ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ ต ารวจภูธรภาค ๙ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของต ารวจภูธรภาค ๙ 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๒,๓๑๗,๗๕๐.๐๐ บาท 
(สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 
 
 



 
-๖- 

 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ต ารวจภูธรภาค ๙ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ 
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ 
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว  
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ต ารวจภูธรภาค ๙ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ต ารวจภูธรภาค ๙ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคา
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ต ารวจภูธรภาค ๙ 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ต ารวจภูธรภาค ๙  
จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่ต ารวจภูธรภาค ๙ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     ต ารวจภูธรภาค ๙ สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 
 



 
-๗- 

 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของต ารวจภูธรภาค ๙ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือต ารวจภูธรภาค ๙ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ ต ารวจภูธรภาค ๙ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     ต ารวจภูธรภาค ๙ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของต ารวจภูธรภาค ๙ เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ต ารวจภูธรภาค ๙ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอ
กระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
                                    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือต ารวจภูธรภาค ๙ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ต ารวจภูธรภาค ๙ มีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากต ารวจภูธรภาค ๙ 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา ต ารวจภูธรภาค ๙ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน 
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับต ารวจภูธรภาค ๙ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ต ารวจภูธร 
ภาค ๙ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 



 
-๘- 

 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          ต ารวจภูธรภาค ๙ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒๕ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นที่  
ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร ก าหนดระดับ เจาะส ารวจดิน ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) หล่อคอนกรีตฐานราก, เสารับคาน-พ้ืนชั้น
ที่ ๑ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๔ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๑ (ยกเว้นพ้ืน ค.ส.ล. วางบนดิน) เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๒, บันไดข้ึนชั้นที่ ๒, เสารับคาน พื้นชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการ
ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต-
พ้ืนชั้นที่ ๓, บันไดข้ึนชั้นที่ ๓, เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับ
มอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๔, บันไดข้ึนชั้นที่ ๔, เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๕ ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑, ๒ แล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๕, บันไดข้ึนชั้นที่ ๕, เสารับคานชั้นหลังคา, เสารับคานพ้ืนใต้หอรับถังน้ า ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-
หน้าต่างชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 



 
-๙- 

 
                          งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คานชั้นหลังคา และโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารขึ้นไปทั้งหมด ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๔ เดิน 
ท่อประปา ท่อสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ เดินสายไฟภายในชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ท างานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ท างาน
ตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ตดิตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๒, ๓ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการ 
ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑ วัน 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครง
หลังคา มุงหลังคา ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๕ ท างานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ เดินท่อประปา ท่อสุขาภิบาล 
ชั้นที่ ๔, ๕ เดินสายไฟฟ้าภายในชั้นที่ ๔, ๕ ท างานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ ๔, ๕ ท างานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ ๔, ๕ ติดต้ัง
สุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔, ๕ หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. วางบนดินชั้นล่าง ท างานฐานราก, หล่อคอนกรีตโครงสร้างถังเก็บน้ า 
บนดิน และติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็น 
การถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑ วัน 
                          งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งบาน
ประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ติดตั้งรางไฟฟ้าและเดินสายเมนไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด เดินท่อน้ าฝน
ทั้งหมด เดนิท่อจ่ายน้ าประปาขึ้น-ลงระหว่างหอถังเก็บน้ าบนอาคารกับถังเก็บน้ าบนดิน ก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของ 
ถังเก็บน้ าบนดินและถังบ าบัดน้ าเสียแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้าประจ าห้อง และมิเตอร์ประปาประจ าห้อง)  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ ท างานตกแต่งผิวผนัง ผิวพ้ืนส่วนที่เหลือ ทาสีรองพ้ืนอาคาร แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔ วัน 
                          งวดที่ ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าประจ าห้อง, มิเตอร์ประปาประจ าห้อง ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด ท างานส่วน
ต่างๆ ที่เหลือของตัวอาคารหลังที่ ๑ จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียด 
แนบท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าความสะอาดภายในอาคารให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ พร้อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔ วัน 
                          งวดที่ ๑๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นที่  
ปักผังแสดงจุดที่ตั้งอาคาร ก าหนดระดับ เจาะส ารวจดิน ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี) หล่อคอนกรีตฐานราก, เสารับคาน-พ้ืน 
ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๖๔ วัน 
                          งวดที่ ๑๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๑ (ยกเว้นพ้ืน ค.ส.ล. วางบนดิน) เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๑๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๒, บันไดข้ึนชั้นที่ ๒, เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการ
ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 



 
-๑๐- 

 
                          งวดที่ ๑๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อ
คอนกรีต-พ้ืนชั้นที่ ๓, บันไดข้ึนชั้นที่ ๓, เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท า
การตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๑๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๔, บันไดข้ึนชั้นที่ ๔, เสารับคานพ้ืนชั้นที่ ๕ ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๑, ๒ แล้วเสร็จ 
พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๑๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คาน-พ้ืนชั้นที่ ๕, บันไดข้ึนชั้นที่ ๕, เสารับคานชั้นหลังคา, เสารับคานพ้ืนใต้หอรับถังน้ า ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-
หน้าต่างชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  
ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙ วัน 
                          งวดที่ ๑๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อคอนกรีต
คานชั้นหลังคา และโครงสร้างส่วนที่เหลือของอาคารขึ้นไปทั้งหมด ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๔ เดินท่อ
ประปา ท่อสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ เดินสายไฟภายในชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ท างานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ท างาน
ตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ ๑, ๒, ๓ ตดิตั้งสุขภัณฑ์ชั้นที่ ๒, ๓ แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ท าการ 
ตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑ วัน 
                          งวดที่ ๑๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครง
หลังคา มุงหลังคา ก่อผนังติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างชั้นที่ ๕ ท างานฝ้าเพดานชั้นที่ ๕ เดินท่อประปา ท่อสุขาภิบาล 
ชั้นที่ ๔, ๕ เดินสายไฟฟ้าภายในชั้นที่ ๔, ๕ ท างานตกแต่งผิวผนังชั้นที่ ๔, ๕ ท างานตกแต่งผิวพ้ืนชั้นที่ ๔, ๕ ติดต้ัง
สุขภัณฑ์ชั้นที่ ๔, ๕ หล่อคอนกรีตพ้ืน ค.ส.ล. วางบนดินชั้นล่าง ท างานฐานราก, หล่อคอนกรีตโครงสร้างถังเก็บน้ า 
บนดิน และติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย แล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็น 
การถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑ วัน 
                          งวดที่ ๒๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งบาน
ประตู-หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมด ติดตั้งรางไฟฟ้าและเดินสายเมนไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมด เดินท่อน้ าฝน
ทั้งหมด เดินท่อจ่ายน้ าประปาขึ้น-ลงระหว่างหอถังเก็บน้ าบนอาคารกับถังเก็บน้ าบนดิน ก่อสร้างงานส่วนที่เหลือของถัง
เก็บน้ าบนดินและถังบ าบัดน้ าเสียแล้วเสร็จ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการ
ถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๑ วัน 
                          งวดที่ ๒๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดต้ัง
อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารส่วนที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้นมิเตอร์ไฟฟ้าประจ าห้อง และมิเตอร์ประปาประจ าห้อง) ติดตั้ง
เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์ ท างานตกแต่งผิวผนัง ผิวพ้ืนส่วนที่เหลือ ทาสีรองพ้ืนอาคาร แล้วเสร็จ พร้อมทั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔ วัน 
                          งวดที่ ๒๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งมิเตอร์
ไฟฟ้าประจ าห้อง, มิเตอร์ประปาประจ าห้อง ติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ลอยตัวทั้งหมด ท างานส่วน
ต่างๆ ที่เหลือของตัวอาคารหลังที่ ๒ จนแล้วเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ถูกต้องตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบ
ท้ายสัญญาทุกประการ รวมทั้งท าความสะอาดภายในอาคารให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้ พร้อมทั้งคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๔ วัน 



 
-๑๑- 

 
                          งวดที่ ๒๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานบริเวณ 
งานดินตักและงานดินถม งานถนน ค.ส.ล.รวมคันหินหล่อในที่ หรืองานคันหินส าเร็จรูป ดาด ค.ส.ล. ท่อระบายน้ า
ค.ส.ล.ขนาด ๐.๓๐ เมตร บ่อพัก ค.ส.ล.ส าหรับท่อระบายน้ าขนาด ๐.๓๐ เมตรทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุได้ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูผิวทางยาง
แอสฟัสต์ ได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของงานปูผิวทางยางแอสฟัสต์ทั้งหมด พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ 
ท าการตรวจรับมอบไว้เป็นการถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ต ารวจภูธรภาค ๙ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วง
นั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่ต ารวจภูธรภาค ๙ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ ต ารวจภูธรภาค ๙ ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้าง
จากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                          ๑๑.๒   เมื่อต ารวจภูธรภาค ๙ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 



 
-๑๒- 

 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งต ารวจภูธรภาค ๙ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ต ารวจภูธรภาค ๙ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   ต ารวจภูธรภาค ๙ สงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของต ารวจภูธรภาค ๙ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   ต ารวจภูธรภาค ๙ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากต ารวจภูธรภาค ๙ ไม่ได้ 
                                   (๑)    ต ารวจภูธรภาค ๙ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ต ารวจภูธรภาค ๙
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่  
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ต ารวจภูธรภาค ๙ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 



 
-๑๓- 

 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อต ารวจภูธรภาค ๙ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ช่างก่อสร้าง 
                          ๑๓.๒    ช่างไฟฟ้า 
                          ๑๓.๓    ช่างเชื่อม 
                          ๑๓.๔    ช่างประปา 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ต ารวจภูธรภาค ๙ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับต ารวจภูธรภาค ๙ ไว้ชั่วคราว 
  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

 
 
                                    
 

พันต ารวจเอก       

                     ( จิระวัฒน์  พยุงธรรม ) 

   รองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รักษาราชการแทน ผู้บังคับการอ านวยการต ารวจภูธรภาค ๙ 

 
 
 

 


