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เอกสารการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e – bidding )   
เลขท่ี              /2565 

การจางกอสรางโครงการกอสรางและปรับปรุงอาคารโรงเรียนส่ือสารตํารวจตระเวนชายแดน  
ตามประกาศ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน     

ลงวันท่ี             มีนาคม  2565  
......................................................................................... 

 

ดวย สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงตอไปนี้ เรียกวา “กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน” มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางและปรับปรุง
อาคารโรงเรียนสื่อสารตํารวจตระเวนชายแดน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e–bidding ) ณ กองกํากับการ 
1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด  ดังตอไปนี้   
 

                  1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
       1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
       1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

              1.3  แบบสัญญาจางกอสราง                    
              1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                (1)  หลักประกันการเสนอราคา                    
                (2)  หลักประกันสัญญา 
         1.5   สูตรการปรับราคา 
                         1.6  บทนิยาม 

                (1)  ผูมีผลประโยชนรวมกัน   
                (2)  การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม    
              1.7  แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                (1)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  1     
                (2)  บัญชีเอกสารสวนท่ี  2 
         1.8  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                            1.9  แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

  ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ  
           2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
           2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
           2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
           2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ท่ี รั ฐ มนตรี ว าก ารกระทรว งการคลั ง กํ าหนดตาม ท่ีประกาศ เผยแพร ใ นระบบ เครื อข ายสารสน เทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
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           2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
           2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
          2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กองกํากับ
การ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
          2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

         2.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง   
ในวงเงินไมนอยกวา 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนท่ี กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ  กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เชื่อถือ โดยแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญาจางของหนวยงานนั้น พรอมท้ังรับรองสําเนา
ถูกตอง ผลงานท่ีนํามาแสดงตองเปนผลงานท่ีทําแลวเสร็จในสัญญาเดียว และมีผลงานไมเกิน 5 ป นับจากวันท่ีงาน     
แลวเสร็จ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
          2.11 ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
           ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
           2.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
      ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
            ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

          ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ   
(ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู
เปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือเปนสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

(4)  เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
(3.1)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  
(3.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)      
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
          ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น  

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
(4) สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถา

มี) 
(5) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
(6) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดย  
ผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔. การเสนอราคา 
4.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความให ถูกตองครบถวน พรอม ท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู ยื่ นขอ เสนอ 
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2 
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ 
ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย
คิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
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ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 300 วัน  

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให ถ่ี ถ วนและเข า ใจ เอกสารประกวดราคาจ า ง อิ เล็ กทรอนิกส ท้ั งหมดเสี ยก อน ท่ีจะตกลงยื่ นข อ เสนอ 
ตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

๔ .๕  ผู ยื่นขอ เสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี…………………………….... ระหวางเวลา ............... นาฬิกา ถึง ............... นาฬิกา และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอ
ราคาใหแก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ผานทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม         
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ 
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอนหรือ          
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตกองกํากับการ 1 
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
(2) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
(3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  

ท่ีกําหนด 
(4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
(5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
4.9 ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

http://www.gprocurement.go.th/


-5- 
 

                 ๕. หลักประกันการเสนอราคา  

ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 809,535 บาท (แปดแสนเกาพันหา
รอยสามสิบหาบาทถวน)   

5.1 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ  

5.2  หนั งสื อ คํ้ าประ กัน อิ เล็ กทรอนิ กส ของธนาคารภาย ในประ เทศตามแบบ ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
คํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกลาวมาให กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตรวจสอบความถูกตอง
ในวันท่ี..................................ระหวางเวลา ................. นาฬิกา ถึง ................ นาฬิกา 

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี กองกํากับการ 1     
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการ
ประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน        
3 ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

                 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองกํากับการ 1        

กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

กรณีใชหลักเกณฑราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองกํากับการ 1 กองบังคับ
การฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะพิจารณาจาก ราคารวม 
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6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสาร           
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เง่ือนไขท่ี กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กําหนดไวในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

6.4 กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สงวน
สิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 

๖.6 กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทรงไว
ซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน
หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัด
จางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองกํากับการ 
1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ   
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หาก
คําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน มีสิทธิท่ีจะ
ไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จาก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
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๖.7 กอนลงนามในสัญญา กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ

ตระเวนชายแดน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่น
ขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวา
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

6.8 หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ 10 ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่น
ขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ 10 ท่ีจะเรียก
มาทําสัญญาไมเกิน 3 ราย 

ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน
ผูประกอบการ SMEs 

6.9 หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคล ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิได ถือ
สญัชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกราย จะตองเปน
ผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๗. การทําสัญญาจางกอสราง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 (หา)      
ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

7.1 เงินสด 
7.2 เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ 
7.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด  

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
7.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริ ษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
คํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๘. คาจางและการจายเงิน   
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนจะจายคาจาง

ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และ
กําหนดการจายเงินเปน 7 งาน จํานวน 28 งวด ดังนี้ 
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งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.60 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน             

งานกอสรางอาคารเอนกประสงคช้ันเดียว(ขนาดเล็ก) ถมดินบดอัดแลวเสร็จ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด (ถามี) ปรับ
พื้นที่ บริเวณกอสรางอาคารฯปกผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกําหนดระดับโดยไดรับความเห็นชอบจาก
สถาปนิก วิศวกร ผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,เจาะสํารวจดิน ตอกเสาเข็มท้ังหมดแลวเสร็จ หลอ
คอนกรีตฐานรากเสาตอมอ ค.ส.ล.แลวเสร็จ ,หลอคานคอดิน ค.ส.ล.(ถามี) แลวเสร็จ,หลอเสา ค.ส.ล.รับพ้ืนท่ีชั้น
ท่ี 1 แลวเสร็จ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน 75 วัน    

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.60 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน          
งานกอสรางอาคารเอนกประสงคช้ันเดียว(ขนาดเล็ก) หลอคาน ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ ,หลอเสา ค.ส.ล.รับโครงหลังคา
แลวเสร็จ วางพ้ืนสําเร็จรูปและเทพ้ืน ค.ส.ล.ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ, เดินทอระบบประปาและสุขาภิบาลตางๆชั้นท่ี 
1 แลวเสร็จ  พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน 150 วัน   

งวดท่ี 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5.40 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน          
งานกอสรางอาคารเอนกประสงคช้ันเดียว(ขนาดเล็ก) ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา และสวนประกอบตางๆ ของ
หลังคาแลวเสร็จ ,ทํา ผนังกออิฐ  พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู - 
หนาตาง (ยกเวนสวนที่เปนอลูมิเนียม และเหล็กแลวเสร็จ 95% ,ฉาบปูนผนังภายนอก - ภายในแลวเสร็จ 
95% , เดินทอระบบประปาและสุขาภิบาลสวนท่ีเหลือแลวเสร็จ , ติดตั้งสายสัญญาณแลวเสร็จ 95%, ตกแตงผิว
พ้ืนแลวเสร็จ 95% , ตกแตงผิว ผนัง แลวเสร็จ 95% พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบ
งานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 225 วัน     

งวดท่ี 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5.40 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสรางอาคาร
เอนกประสงคช้ันเดียว(ขนาดเล็ก) ทาสีภายในภายนอก แลวเสร็จท้ังหมด งานปูกระเบื้องแลวเสร็จท้ังหมด งานติดตั้ง
ประตูหนาตาง แลวเสร็จท้ังหมด งานเดินสายไฟภายในแลวเสร็จท้ังหมด ติดต้ังสวิทช เตารับ ดวงโคม อุปกรณไฟฟา 
แลวเสร็จ งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พัดลมระบายอากาศ แลวเสร็จท้ังหมดติดตั้งถังพักน้ํา ภายนอกอาคาร แลว
เสร็จ ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แลวเสร็จ ,เชื่อมตอระบบไฟฟา และระบบประปาใหกับตัวอาคารท่ี ทําการพรอม
สวนประกอบ ใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ และทํางานสวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอมสวนประกอบ
แลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณถูกตองตาม แบบรูป-รายการและรายละเอียดแนบทายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทํา
ความสะอาดบริเวณท้ังหมดใหอยูใน สภาพพรอมใชงานไดทันที พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจ
รับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน  

งวดท่ี 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.55 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางอาคารคลัง
พลาธิการ  ถมดินบดอัดแลวเสร็จ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด (ถามี) ปรับพื้นที่ บริเวณกอสรางอาคารฯปกผัง
แสดงจุดที่ตั ้งอาคารและกําหนดระดับโดยไดรับความเห็นชอบจากสถาปนิก วิศวกร ผูออกแบบ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,เจาะสํารวจดิน ตอกเสาเข็มท้ังหมดแลวเสร็จ หลอคอนกรีตฐานรากเสาตอมอ ค.ส.ล.
แลว เสร็จ ,หลอคานคอดิน ค.ส.ล.(ถามี) แลว เสร็จ ,หลอเสา ค.ส.ล.รับพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ พรอมท้ัง
คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน   

งวดท่ี 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.55 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางอาคารคลัง
พลาธิการ หลอคาน ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ ,หลอเสา ค.ส.ล.รับพ้ืนชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ วางพื้นสําเร็จรูปและเทพื้น ค.ส.ล.
ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ หลอคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ข้ึนชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ, เดินทอระบบประปาและสุขาภิบาลตางๆ
ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ(ถามี) พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ให
แลวเสร็จภายใน 120 วัน 
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งวดท่ี 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.55 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางอาคารคลัง

พลาธิการ หลอคาน ชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ ,หลอเสา ค.ส.ล.รับโครงหลังคาแลวเสร็จ วางพ้ืนสําเร็จรูปและเทพ้ืน ค.ส.ล.ชั้น
ท่ี 2 แลวเสร็จ ติดตั้งบันไดเหล็กข้ึนชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงาน
ไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน    

งวดท่ี 8 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5.10 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางอาคารคลัง
พลาธิการ ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา และสวนประกอบตางๆ ของหลังคาแลวเสร็จ ,ทํา ผนังกออิฐ พรอมหลอ
คอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบประตู - หนาตาง (ยกเวนสวนท่ีเปนอลูมิเนียม และเหล็ก)   
ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 95% ,ฉาบปูนผนังภายนอก - ภายใน ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 แลวเสร็จ 95% (ถามี), 
เดินทอระบบประปาและสุขาภิบาลสวนท่ีเหลือแลวเสร็จ, ติดตั้งสายสัญญาณชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 95%, 
ตกแตงผิวพ้ืน ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 95% (ยกเวนกระเบื้องยาง(ถามี) และพ้ืนภายนอกอาคาร), ตกแตงผิว 
ผนัง ชั้นท่ี 1 และชั้นท่ี 2 แลวเสร็จ 95%  พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน    

งวดท่ี 9 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 4.25 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางอาคารคลัง
พลาธิการ ทาสีภายในภายนอก แลวเสร็จท้ังหมด งานปูกระเบื้องแลวเสร็จท้ังหมด (ถามี) งานติดตั้งประตูหนาตาง 
แลวเสร็จท้ังหมด ติดตั้งสุขภัณฑแลวเสร็จท้ังหมด(ถามี) ติดตั้งบอเกรอะ-บอซึม แลวเสร็จ(ถามี) งานเดินสายไฟภายใน
แลวเสร็จท้ังหมด ติดตั้งสวิทช เตารับ ดวงโคม อุปกรณไฟฟา แลวเสร็จ ติดตั้งถังพักน้ํา ภายนอกอาคาร แลวเสร็จ(ถา
มี) ,เชื่อมตอระบบไฟฟา และระบบประปาใหกับตัวอาคารท่ี ทําการพรอมสวนประกอบ ใหสามารถใชงานไดโดย
สมบูรณ และทํางานสวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอมสวนประกอบแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณถูกตองตาม 
แบบรูป-รายการและรายละเอียดแนบทายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณท้ังหมดใหอยูใน สภาพ
พรอมใชงานไดทันที พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลว
เสร็จภายใน 300 วัน   

งวดท่ี 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 1.75 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง
อาคารโรงจอดรถยนต ถมดินบดอัดแลวเสร็จ 90% ของพ้ืนท่ีท้ังหมด (ถามี) ปรับพ้ืนท่ี บริเวณกอสรางอาคารฯ
ปกผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกําหนดระดับโดยไดรับความเห็นชอบจากสถาปนิก วิศวกร ผูออกแบบ หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,เจาะสํารวจดิน ตอกเสาเข็มท้ังหมดแลวเสร็จ หลอคอนกรีตฐานรากเสาตอมอ ค.ส.ล.
แลวเสร็จ ,หลอเสา ค.ส.ล. แลวเสร็จ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 100 วัน    

งวดท่ี 11 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.45 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง
อาคารโรงจอดรถยนต หลอเสา ค.ส.ล.รับโครงหลังคาแลวเสร็จ เทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ พรอมท้ัง
คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 200 วัน   

งวดท่ี 12 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.80 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง
อาคารโรงจอดรถยนต ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา และสวนประกอบตางๆ ของหลังคาแลวเสร็จ ,ทาสี ติดระบบ
ไฟฟาแลวเสร็จท้ังหมด และทํางานสวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอมสวนประกอบแลวเสร็จเรียบรอย
สมบูรณถูกตองตาม แบบรูป-รายการและรายละเอียดแนบทายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณ
ท้ังหมดใหอยูใน สภาพพรอมใชงานไดทันที พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน    
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งวดท่ี 13 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.00 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง

หองน้ํา-หองสวม ขนาด 8 หอง พรอมท่ีอาบน้ํา ถมดินบดอัดแลวเสร็จ 90% ของพื้นที่ทั้งหมด (ถามี) ปรับพื้นท่ี 
บริเวณกอสรางอาคารฯปกผังแสดงจุดที่ตั้งอาคารและกําหนดระดับโดยไดรับความเห็นชอบจากสถาปนิก 
วิศวกร ผูออกแบบ หรอืคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,เจาะสํารวจดิน ตอกเสาเข็มท้ังหมดแลวเสร็จ หลอคอนกรีตฐาน
รากเสาตอมอ ค.ส.ล.แลวเสร็จ ,หลอคานคอดิน ค.ส.ล.(ถามี) แลวเสร็จ,หลอเสา ค.ส.ล.รับพ้ืนท่ีชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ 
พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 75 วัน  

งวดท่ี 14 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.00 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง
หองน้ํา-หองสวม ขนาด 8 หอง พรอมท่ีอาบน้ํา หลอคาน ชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ ,หลอเสา ค.ส.ล.รับโครงหลังคาแลว
เสร็จ เทพื้น ค.ส.ล.ชั้นที่ 1 แลวเสร็จ หลอคอนกรีตบันได ค.ส.ล.ขึ้นชั้นที่ 1 แลวเสร็จ, เดินทอระบบประปา
และสุขาภิบาลตางๆชั้นท่ี 1 แลวเสร็จ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน    

งวดท่ี 15 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.00 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง
หองน้ํา-หองสวม ขนาด 8 หอง พรอมท่ีอาบน้ํา ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา และสวนประกอบตางๆ ของหลังคา
แลวเสร็จ ,ทําผนังกออิฐมวลเบา ,กออิฐมอญ พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. และติดตั้งวงกบ
ประตู - หนาตาง (ยกเวนสวนท่ีเปนอลูมิเนียม และเหล็กแลวเสร็จ 95% ,ฉาบปูนผนังภายนอก - ภายในแลว
เสร็จ 95% , เดินทอระบบประปาและสุขาภิบาลสวนที่เหลือแลวเสร็จ , ติดตั้งสายสัญญาณแลวเสร็จ 95%, 
ตกแตงผิวพ้ืนแลวเสร็จ 95% (ยกเวนกระเบื้องยาง(ถามี) และพ้ืนภายนอกอาคาร) ,ตกแตงผิว ผนัง แลวเสร็จ 95% 
พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 225 วัน  

งวดท่ี 16 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 2.00 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสราง
หองน้ํา-หองสวม ขนาด 8 หอง พรอมท่ีอาบน้ํา ทาสีภายในภายนอก แลวเสร็จท้ังหมด งานปูกระเบื้องแลวเสร็จ
ท้ังหมด งานติดต้ังประตูหนาตาง แลวเสร็จท้ังหมด ติดตั้งสุขภัณฑแลวเสร็จท้ังหมด ติดตั้งบอเกรอะ-บอซึม แลวเสร็จ 
งานเดินสายไฟภายในแลวเสร็จท้ังหมด ติดตั้งสวิทช เตารับ ดวงโคม อุปกรณไฟฟา แลวเสร็จ แลวเสร็จท้ังหมดติดตั้ง
ถังพักน้ํา ภายนอกอาคารแลวเสร็จ ,ติดตั้งสุขภัณฑ แลวเสร็จ ,ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา แลวเสร็จ ,เชื่อมตอระบบ
ไฟฟา และระบบประปาใหกับตัวอาคารท่ีทําการพรอมสวนประกอบ ใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ และทํางาน
สวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอมสวนประกอบแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณถูกตองตาม แบบรูป-รายการและ
รายละเอียดแนบทายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณท้ังหมดใหอยูใน สภาพพรอมใชงานไดทันที 
พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน  

งวดท่ี 17 เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ 4.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสรางลาน
รวมพลหนาเสาธง และงานทําถนนภายในบริเวณ และขยายเขตไฟฟา ปรับพ้ืนท่ีบริเวณกอสราง ปกผังแสดงจุด
ที่ตั้งขอบเขตและกําหนดระดับโดยไดรับความเห็นชอบ จากสถาปนิก - วิศวกร ผูออกแบบ หรือ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ,ถมดิน พรอมบดอัดดินเดิม รวมท้ังทําการทดสอบ ความหนาแนนของดินเดิม เทลานรวมพลคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 400 ตร.ม. พรอมผลทดสอบความแข็งแรงของพ้ืน
คอนกรีต พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 
60 วัน   

งวดท่ี 18 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 4.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสรางลาน
รวมพลหนาเสาธง และงานทําถนนภายในบริเวณ และขยายเขตไฟฟา ถมดิน พรอมบดอัดดินเดิม เทลานรวม
พลคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,200 ตร.ม. พรอมผลทดสอบความ
แข็งแรงของพ้ืนคอนกรีต พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว       
ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 
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งวดท่ี 19 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 4.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสรางลาน

รวมพลหนาเสาธง และงานทําถนนภายในบริเวณ และขยายเขตไฟฟา ถมดิน พรอมบดอัดดินเดิม เทลานรวม
พลคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไดพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 2,000 ตร.ม. พรอมผลทดสอบความ
แข็งแรงของพ้ืนคอนกรีต พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว       
ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน   

งวดท่ี 20 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 4.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสรางลาน
รวมพลหนาเสาธง และงานทําถนนภายในบริเวณ และขยายเขตไฟฟา ถมดิน พรอมบดอัดดินเดิม เทลานรวม
พลคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนไดพ้ืนท่ีรวมครบตามจํานวนตามรูปแบบรายการ พรอม
ผลทดสอบความแข็งแรงของพ้ืนคอนกรีต พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน   

งวดท่ี 21 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 4.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานกอสรางลาน
รวมพลหนาเสาธง และงานทําถนนภายในบริเวณ และขยายเขตไฟฟา ขยายเขตระบบไฟฟา และระบบประปา 
ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา (ถามี) พรอมทั้งทํางานสวนที่เหลือของงานทั้งหมดแลวเสร็จ รวมทั้งเก็บทําความสะอาด
พื้นที่ทั้งหมดแลวเสร็จจนสามารถใชงานไดดี พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับไว เปน
การถูกตองแลว  ใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ และทํางานสวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอม
สวนประกอบแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณถูกตองตาม แบบรูป-รายการและรายละเอียดแนบทายสัญญาทุก
ประการ ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณท้ังหมดใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจ
การจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน  

งวดท่ี 22 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.75 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับพื้นที่ถม
ดิน ปรับพ้ืนท่ีบริเวณกอสรางท้ังหมด ปกผังแสดงจุดที่ตั ้งขอบเขตและกําหนดระดับโดยไดรับความเห็นชอบ    
จากสถาปนิก - วิศวกร ผูออกแบบ หรือ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ,ถมดินบริเวณกอสรางรวมไมนอยกวา 1,000 
ลบ.ม. พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน    
75 วัน  

งวดท่ี 23 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.75 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับพื้นที่ถม
ดิน ถมดินบริเวณกอสรางรวมไมนอยกวา 2,000 ลบ.ม. พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบ
งานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 150 วัน  

งวดท่ี 24 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.75 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับพื้นที่ถม
ดิน ถมดินบริเวณกอสรางรวมไมนอยกวา 3,000 ลบ.ม. พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบ
งานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 225 วัน    

งวดท่ี 25 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.75 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับพื้นที่ถม
ดิน  ถมดินบริเวณกอสรางรวมครบตามจํานวนรูป-แบบรายการ รวมทั้งเก็บทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแลวเสร็จ
จนสามารถใชงานไดดี พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับไว เปนการถูกตองแลว ให
สามารถใชงานไดโดยสมบูรณ และทํางานสวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอมสวนประกอบแลวเสร็จ
เรียบรอยสมบูรณถูกตองตาม แบบรูป-รายการและรายละเอียดแนบทายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทําความ
สะอาดบริเวณท้ังหมดใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดทันที พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบ
งานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน   
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งวดท่ี 26 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับปรุง

อาคารเรียนพยาบาล,อาคารโรงประกอบเลี้ยง,หองพักเรือนแถว 10 คูหา,บานพักหลังเดี่ยว จํานวน 2 
หลัง รื้อระบบไฟฟาและงานระบบตางๆ พรอมท้ังลอกสีเกาเสร็จเรียบรอย และเตรียมพื้นผิวสําหรับเตรียมทาสี
ทั้งหมด พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 
100 วัน   

งวดท่ี 27 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับปรุง
อาคารเรียนพยาบาล,อาคารโรงประกอบเลี้ยง,หองพักเรือนแถว 10 คูหา,บานพักหลังเดี่ยว จํานวน 2 
หลังติดตั้งระบบไฟฟาและทําเคาเตอรอางลางจาน รางระบายน้ําค.ส.ล.  ฝาเปดไมนอยกวารอยละ 80 พรอม
ทั้งทาสีไมนอยกวารอยละ 80 ของพื้นที่ พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปน
การถูกตองแลว ใหแลวเสร็จภายใน 200 วัน   

งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 3.60 เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานปรับปรุง
อาคารเรียนพยาบาล,อาคารโรงประกอบเลี้ยง,หองพักเรือนแถว 10 คูหา,บานพักหลังเดี่ยว จํานวน 2 
หลัง  ทําติดตั้งระบบไฟฟาและทําเคาเตอรอางลางจาน รางระบายน้ําค.ส.ล.   ฝาเปดเสร็จครบตามสัญญา พรอมทั้ง
ทาสีพรอมลงน้ํายากันชื้นเรียบรอยพ้ืนท่ีครบตามรูป-รายการ รวมทั้งเก็บทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมดแลวเสร็จจน
สามารถใชงานไดดี พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับไว เปนการถูกตองแลว เชื่อมตอ
ระบบไฟฟา และระบบประปาใหกับตัวอาคารท่ีทําการพรอมสวนประกอบใหสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ และ
ทํางานสวนตางๆ ท่ีเหลือท้ังหมดตามสัญญา พรอมสวนประกอบแลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณถูกตองตาม แบบรูป-
รายการและรายละเอียดแนบทายสัญญาทุกประการ ตลอดจนทําความสะอาดบริเวณท้ังหมดใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดทันที พรอมท้ังคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองแลว ใหแลว
เสร็จภายใน 300 วัน 

                 ๙. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
9.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก 

กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝน
ดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10 (สิบ)  ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

9.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 (ศูนยจุดหนึ่งศูนย) ของราคางานจาง 

       ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงได ทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓            

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน                  
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป (สองป) นับถัดจากวันท่ี กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน (สิบหา) นับถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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          ๑1. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
๑1.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หาก
ไมไดรับจัดสรรงบประมาณใหการประกวดราคาครั้งนี้ ถือวาเปนอันยกเลิก โดยผูยื่นเอกสารประกวดราคา และผูเสนอ
ราคา ไมมีสิทธิในการเรียกรอง หรือเรียกคาเสียหายใดๆ จาก กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน โดยสิ้นเชิง  

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณประจําป 2565 

๑1.๒ เม่ือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจาง
จะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมี
เรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอ
ซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 

๑1.๓ ผูยื่นขอเสนอซ่ึง กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗  กองกํากับ
การ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

๑1.๔ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สงวน
สิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

11.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผู
ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

11.6 กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน อาจ
ประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองกํากับการ 1         
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไมได  
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(1) กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
(2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองกํากับการ 1     
กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนหรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

(4)กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

          ๑2. การปรับราคาคางานกอสราง 

การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี 
คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณ ท่ีใชกับสัญญาแบบปรับ
ราคาได ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง พิจารณาการชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน
กอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลง 24 สิงหาคม 2532  

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ได
ขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕  

       ๑3. มาตรฐานฝมือชาง  
เม่ือ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน           

ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาใน
การปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานหรือทางสถาบันราชการอ่ืน 
หรือทางสถาบันเอกชนท่ีราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา
ท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10 (สิบ) ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยาง
นอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้  

๑3.๑  ชางกอสราง 
13.2 ชางเชื่อม 
13.3 ชางไฟฟา 
13.4 ชางประปา 
13.5 ชางทาสี 

       ๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
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       15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน สามารถนํา

ผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผูประกอบการ  

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไวชั่วคราว 
        
 
 

…………………………………………………………………………… 
 
 
 

กองกํากับการ 1 กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
มีนาคม  2565 
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