
 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค กรมสรรพสามิต

ตามประกาศ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๔

                  บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "ธพส." มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง

กอสราง โครงการกอสรางอาคารอเนกประสงค กรมสรรพสามิต ณ กรมสรรพสามิต ถนนนครไชยศรี แขวงถนน

นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอ

กําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     แบบกอสรางอาคารฯ

                          ๑.๙     รายการคํานวณ

                          ๑.๑๐     รายการประกอบแบบ

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘       ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก ธพส.     

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม    

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๖๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกสิบหาลานบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และผลงานดังกลาวตอง

เปนผลงานในสัญญาเดียวเทาน้ันและเปนสัญญาท่ีไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญาไมใชผลงานอันเกิดจากการรับจางชวง

ซึ่งไดมีการสงมอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว อีกทั้งตองมีผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือ

เอกชนที่ ธพส. เชื่อถือ โดยแนบสําเนาสัญญาจางและหนังสือรับรองผลงานประกอบการตรวจสอบ รายละเอียดผลงาน

ดังน้ี  เปนอาคารประเภทอาคารอเนกประสงค (รูปแบบการใชสอยประเภทจัดสัมมนาหรือจัดเลี้ยง) หรือ อาคาร

สํานักงาน ท่ีจะตองกอสราง ตกแตงภายใน พรอมติดตั้งครุภัณฑแลวเสร็จท้ังอาคารตามสัญญา และกอสรางใน

ประเทศไทย

                        ๒.๑๒   ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานการกอสรางอาคารประเภทใดประเภทหน่ึง ที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐานหลักเกณฑอาคารเขียวไทย หรือ LEED หรือ DGNB โดยใหแนบสําเนาสัญญาเอกสารผลงานที่ไดรับรางวัล

ประกอบการตรวจสอบดวย

                                  ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                                                (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมกิจการรวมคาจะตอง

มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการนําเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม

“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคา

มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                                                 (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลานลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูเขา

รวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได



                        ท้ังน้ี “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                        ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวน และปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวทั้งหมดขางตนทุกประการ

และในกรณีท่ีผูเขาประกวดราคารายใดปฏิบัติไมถูกตองตามเงื่อนไขดังกลาว ขอสงวนสิทธิจะไมพิจารณาผูยื่นขอเสนอ

รายน้ัน และจะถือวาเปนผูไมมีสิทธิเขาประกวดราคา
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                         (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

                                           (๔.๓)   สําเนาลงทะเบียนระบบกรมบัญชีกลาง e-GP

                                           (๔.๔)   เอกสารขอบเขตงานจางฯ ฉบับนี้ โดยผูมีอํานาจลงนามรับรองทุกหนา

                                           (๔.๕)   ผลงานการกอสรางตามขอ ๒.๑๑ โดยใหแนบสําเนาสัญญาเอกสารผลงาน

ประกอบการตรวจสอบ

                                           (๔.๖)   ผลงานกอสรางอาคารตามมาตราฐานหลักเกณฑอาคารเขียวไทย หรือ

LEED หรือ DGNB ตามขอ ๒.๑๒ โดยใหแนบสําเนาสัญญาเอกสารผลงานที่ไดรับรางวัล ประกอบการตรวจสอบดวย

                                         (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)    

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)



ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                        (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)

                                   ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๔๘๐ วัน นับ

ถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก ธพส. ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ



เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกธพส. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และธพส. จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต ธพส. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของธพส.

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๖,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลาน

เจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม



รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหธพส.ตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนด

ใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ธพส.จะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ ธพส. จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีธพส.กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร

รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     ธพส.สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของธพส.

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือธพส. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได ธพส.มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     ธพส.ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก



การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของธพส.เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได

รวมท้ัง ธพส.จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู

ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือธพส.

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได ธพส. มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากธพส.

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา ธพส. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับธพส. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหธพส.ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          ธพส.จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดย

ถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๖ งวด ดังนี้

                          งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อ

ผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดที่ ๑ (หน่ึง) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และคณะ



กรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อ

ผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดที่ ๒ (สอง) ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๕ ของมูลคาตามสัญญาเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๓ (สาม) ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ (เกาสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว

                          งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๗๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๔ (สี่) ของมูลคาตามสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน นับถัดจาก

วันลงนามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๕ (หา) ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อ

ผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดที่ ๖ (หก) ใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อ

ผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดที่ ๗ (เจ็ด) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ (สองรอยสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๗๕ ของมูลคาตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๘ (แปด) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๔๐ (สองรอยส่ีสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗.๒๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๙ (เกา) ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ (สองรอยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๑๐ (สิบ) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐๐ (สามรอย) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๗๕ ของมูลคาตามสัญญา  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ

งาน เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๑๑ (สิบเอ็ด) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๓๐ (สามรอยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันลง

นามสัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๑๒ (สิบสอง) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ (สามรอยหกสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนาม

สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๑๓ (สิบสาม) ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ (สามรอยเกาสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนาม



สัญญา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙.๕ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๑๔ (สิบส่ี) ใหแลวเสร็จภายใน ๔๒๐ (ส่ีรอยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดท่ี ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามงวดท่ี ๑๕ (สิบหา) ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕๐ (ส่ีรอยหาสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว 

                          งวดที่ ๑๖ จายคาจางเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของมูลคาตามสัญญา เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตาม

งวดท่ี ๑๖ (สิบหก) ใหแลวเสร็จภายใน ๔๘๐ (สี่รอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา และคณะกรรมการตรวจ

รับพัสดุไดดําเนินการตรวจรับเรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                                ๙.๑ หากผูรับจางไมสามารถสงมอบงานภายในระยะเวลาดําเนินการตามที่กําหนดไวตาม

ระยะเวลาดําเนินงาน และผูวาจางยังไมไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระเงินคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวน

เงินรอยละ ๐.๑ (ศูนยจุดหน่ึง) ของมูลคางานท้ังหมดตามสัญญาตอวัน นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญางวด

สุดทาย หรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันท่ีสงมอบงานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสีย

หายอันเกิดจากการท่ีผูรับจางสงมอบงานลาชาและสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีก

                               ๙.๒ กรณีผูรับจางทํางานท่ีไดรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึง โดยไมไดรับอนุญาต

จากผูวาจาง จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                   ๑๐. การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด งานจาง (Variation Order)

                            ผูวาจางมีสิทธิสั่งการเปล่ียนแปลงปริมาณงานภายในสัญญานี้ ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามโดยไม

ชักชา การส่ังการเปลี่ยนแปลงนี้ ผูวาจางจะแจงใหผูรับจางทราบเปนลายลักษณอักษร

                            ในกรณีท่ีมีการลดปริมาณงานลง การลดงานดังกลาว ผูรับจางไมอาจนํามาเปนขออางในการ

เรียกรองคาเสียหายหรือผลกําไรที่คาดหวังไวจากงานซึ่งถูกลดลง ราคาของงานท่ีลดลง จะไดรับประมาณราคา หรือ

เปนไปตามรายการราคาคางานตอหนวยตามสัญญา

                            การจายเงินคางานท่ีเปล่ียนแปลงลงลดหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งมีอยูในรายการราคาคางานตอหนวยตาม

สัญญา จะตองใชอัตราและราคาตามรายการที่ปรากฎในสัญญา

                            การจายเงินคางานท่ีเปล่ียนแปลงลดลงหรือเพิ่มขึ้น ท่ีไมมีราคาคางานตอหนวยปรากฎในสัญญา

ใหทําการตกลงราคากันใหมรวมกันระหวางผูรับจางและผูวาจาง โดยใชราคาตามทองตลาดทั่วไป

                 ๑๑. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

                            ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือขอบกพรองของฝายผูวาจาง

หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตาม

เง่ือนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผู

วาจางทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง

                            ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองใน



การท่ีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรอง

ของฝายผูวาจาง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

                            การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลยพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่เห็น

สมควร

                   ๑๒. การบอกเลิกสัญญา

                            ในกรณีท่ีผูรับจางกระทําผิด โดยหยุดการดําเนินการโดยสิ้นเชิงกอนงานแลวเสร็จ โดยปราศจาก

เหตุอันสมควร และ/หรือ มิไดแจงดําเนินงานกอสรางตามสภาพของงาน และแผนการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอดวยความอุตสาหะจนทํางานผลงานลาชากวาแผนงานหลัก โดยไมมีเหตุอันสมควร และ/หรือ ผูรับจางได

ปฏิเสธหรือละเลยไมปฏิบัติตามหนังสือบอกกลาวของผูวาจาง ซึ่งใหเอาออกไปเสียซ่ึงในสวนของงานที่บกพรอง หรือ

วัสดุ หรือส่ิงของที่ไมถูกตอง ในเมื่อการปฏิเสธ หรือละเลยเชนวานั้นเปนการขัดขวางงาน ซ่ึงเปนการกระทําผิดในขอใด

ขอหน่ึงหรือหลายขอตามท่ีไดกลาวมาแลวนั้น ผูวาจางสามารถบอกเลิกสัญญาได

                 ๑๓.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีธพส.ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๔.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกธพส.กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น

                 ๑๕.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๕.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ธพส.ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                          ๑๕.๒   เมื่อธพส.ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน



                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๕.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งธพส.ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ ธพส.จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๕.๔   ธพส.สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๕.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของธพส. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

                          ๑๕.๖   ผูวาจางสามารถสงวนสิทธิชะลอการจายคาจางกรณีผูรับจางไมสามารถดําเนินการได

ตามขอกําหนดและขอบเขตของงานจาง และหากมีเหตุใด ๆ ที่ไมสามารถทําใหผูวาจางดําเนินโครงการฯ ตอไปได ผูวา

จางสามารถยกเลิกการจัดหาได โดยผูรับจางไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูวาจางได

                                   (๑)    ธพส.ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกธพส. หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                             ๑๕.๗   ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ในสวนของ เอกสาร/ขอมูล/งานออกแบบ ทั้งในรูปแบบเอกสาร

และเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนลิขสิทธ์ิของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

                          ๑๕.๘   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ

                                        (๑)     ธพส.ไดรับอนุมัติวงเงินงบประมาณคากอสรางจากสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติแลวเทานั้น

                                   (๒) กรมสรรพสามิตไดรับหนังสือยินยอมเรื่องงบประมาณคาเชากับกรมบัญชีกลาง

เรียบรอยแลว และในกรณีท่ีไมไดรับอนุมัติ ธพส. สามารถยกเลิกการจัดหาได โดยผูเสนอราคาไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสีย

หายใด ๆ จาก ธพส. ได

                 ๑๖.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ



คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีธ่พส.ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๗.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๘.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ธพส. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับธพส. ไวชั่วคราว

                    ๑๙. การรักษาความลับและขอมูลที่สําคัญ

                            ผูรับจางตองรักษาความลับของผูวาจางและขอมูลท่ีสําคัญ รวมท้ังปองกันขอมูลร่ัวไหลจากผูรับ

จาง โดยกําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและปฏิบัติตาม เพ่ือปองกันไมใหขอมูลอันเปนความลับถูกเปด

เผยโดยเจตนาและไมเจตนา เชน ผูรับเหมาหามเปดเผยขอมูลและจะตองมีการควบคุมเพียงพอที่จะมั่นใจไดวาความ

ลับของขอมูลจะไมถูกเปดเผยไปยังบุคคลอื่น เปนตน

                    ๒๐. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคล่ือน

                            ผูรับจางรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจ ในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว

หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคล่ือนไปจากหลักการทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม

หรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผูควบคุมงาน หรือ

บริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้ง เพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ คําวินิจฉัยดังกลาว

                            ใหถือเปนท่ีสุด โดยผูรับจางจะคิดคาจาง คาเสียหาย หรือคาใชจายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผูวาจาง

หรือขอขยายอายุสัญญาไมได

 
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

        มีนาคม ๒๕๖๔


