




 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่ ๑/๒๕๖๖ 

การจางกอสรางอาคารที่พักอาศัย ๕ ชั้น (ใตถนุโลง) ขนาด ๓๐ ครอบครัว  
สถานีตํารวจภูธรบางกรวย 

ตามประกาศตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
ลงวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ 

 
                  สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี" มีความประสงค
จะประกวดราคาจางกอสรางอาคารที่พักอาศัย ๕ ชั้น (ใตถุนโลง) ขนาด ๓๐ ครอบครวั  ณ สถานี
ตํารวจภูธรบางกรวย ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรุี ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
 

                  ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 
                          ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส 
                          ๑.๓ สัญญาจางกอสราง 
                          ๑.๔ แบบหนังสอืค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖ บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 
                          ๑.๘ แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลติ
ภายในประเทศ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คณุสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

      ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
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                          ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นดวย 
                          ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขาย่ืนขอเสนอ
ใหแก ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 
                          ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

       ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคา ในสถานะที่หาม
เขาเสนอราคาและหามทําสัญญาตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุกําหนด 
                          ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา 12,075,000 บาท (สิบสองลานเจ็ดหม่ืนหาพันบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี
เชื่อถือ 
                                    ๒.๑๒ ผูย่ืนขอเสนอที่ยืน่ขอเสนอในรูปแบบของ "กจิการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปนผูเขารวมคา
หลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ
มูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 
                                           กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 

กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

                                           กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่
ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชกีลางหรือไม
ก็ได 

สําหรบัขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 
ผูเขารวมคาทกุรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชญิชวน 
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                           ๒.๑๓ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                      ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมท้ังรับรอง
สาํเนาถูกตอง 
                                           (ข) บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรบัรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 
ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) 
สาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสาํเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือ
สญัชาติไทย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)  ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให
ย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔) เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย 
                                           (๔.๒)   สํานาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                                        ทั้งนี้ เม่ือผูย่ืนขอเสนอดาํเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนที ่๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 
๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ดังกลาวในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและ
ผูรับมอบอํานาจ ทั้งนีห้ากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมาย
แลวเทานัน้ 
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                                   (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (4) เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (4.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานท่ีออกใหโดยคูสัญญา 
                                   (5) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) (ถามี) 
                                   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชเีอกสารสวนที ่๒ ตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                 ๔. การเสนอราคา 
                          ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตวัตนของ 
ผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒ ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวน
โดยไมตองย่ืนใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว
และราคาเดยีว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทาย 
ใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสอืเปนสําคญั โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  
ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๖๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอ
ราคามิได 
                          ๔.๓ ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน
๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจาง หรือจากวนัท่ีไดรับหนงัสือแจงจาก ตํารวจภูธรจังหวัด
นนทบุร ีใหเร่ิมทํางาน 
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                          ๔.๔  กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายการ
ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕  ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่          มกราคม 2566 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                  เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืน
ขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคาแลว
จึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผานทางระบบจัดซื้อ      
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผู ย่ืนขอเสนอที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวากอน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต ตํารวจภูธร
จังหวัดนนทบุรี จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
                           ๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส 
                                   (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอืน่ๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔) ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕) ผูย่ืนขอเสนอตองศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธกีารเสนอ
ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 
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                           ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
จํานวน 1,207,500.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนเจ็ดพันหารอยบาทถวน) 
                          ๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันทีท่ี่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวนัที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวนันัน้ไมเกิน ๓ วันทาํการ 
                          ๕.๒ หนังสอืค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตวัอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ
ราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบความถูกตองใน
วันที่         มกราคม 2566 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
                          กรณีที่ผู ย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อ
ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะคืนใหผู ย่ืน
ขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไดพิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอ
ราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่น
ขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคนืใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑ การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้  
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑราคา 
                          ๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ  
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุร ีจะพิจารณาจาก ราคารวม 
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                               หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ย่ืนขอเสนอไม ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอ
รายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีกําหนดไว
ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคญัและความแตกตางนั้น ไมมี
ผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
                               ตาํรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)  ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 
                                   (๒) ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสทีเ่ปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
                               ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิใหผูยื่น
ขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได ตํารวจภธูรจังหวัดนนทบรุี มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา 
หรือไมทําสัญญา หากขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                               ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลย         
ก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมทั้ง ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน
ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา
ย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ 
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ 
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ 
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ผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก
ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุร ี
                               กอนลงนามในสัญญา ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอ
ราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                               หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุด
ของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs 
ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                               ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคา 
ทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 
                               หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอ          
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกิน
รอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                               ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคา          
ทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายไทย 
                 ๗. การทําสัญญาจางกอสราง 
                      ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ 
ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได 
รับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรียึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใด ดงัตอไปนี้ 
                          ๗.๑ เงินสด 
                          ๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็ส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันทีท่ี่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวนัทําสัญญา หรอืกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๗.๓ หนังสอืค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสอืค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 
 
 

/7.4... 



 

 

 

-9- 
 

                          ๗.๔  หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยทีไ่ดรบั
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชือ่บริษัทเงินทนุที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตวัอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕  พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาจางแลว 
                 ๘. คาจางและการจายเงิน 
                      ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอืน่ ๆ 
และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกาํหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๑ งวด 
ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน ปรับเตรียมพื้นทีก่อสราง ถมดิน (ถามี) เจาะสํารวจดิน (ถามี) งานตอกเสาเข็มทั้งหมด  
แลวเสร็จ หลอคอนกรีตฐานราก แลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน หลอคอนกรีตเสาตอมอ หลอคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที ่๑ (รวมงานพืน้สําเร็จรูป)  
แลวเสร็จ (ยกเวนพื้น ค.ส.ล. ชนิดวางบนดิน) หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รบัพื้นชั้น ๒ แลวเสร็จ  
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน หลอคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที ่๒ (รวมงานพื้นสําเร็จรูป) แลวเสร็จ หลอคอนกรีตบันได 
ค.ส.ล. ข้ึนชั้นที่ ๒ แลวเสร็จ หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รบัพืน้ชั้นที ่๓ แลวเสร็จ ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๔ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน หลอคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที ่๓ (รวมงานพื้นสําเร็จรูป) แลวเสร็จ หลอคอนกรีตบันได 
ค.ส.ล. ข้ึนชั้นที่ ๓ แลวเสร็จ หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รบัพืน้ชั้นท่ี ๔ แลวเสร็จ กอผนังพรอมทํางาน 
เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๑ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ เดินทอระบบ
สขุาภิบาล รางหรอืทอสําหรับรอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ ชั้นที่ ๑ แลวเสร็จรอยละ ๙๐  
ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๕ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน หลอคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที ่๔ (รวมงานพื้นสําเร็จรูป) แลวเสร็จหลอคอนกรีตบนัได 
ค.ส.ล. ข้ึนชั้นที่ ๔ แลวเสร็จ หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รบัพืน้ชั้นท่ี ๕ แลวเสร็จ กอผนังพรอมทํางาน 
เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ เดินทอระบบ
สขุาภิบาล รางหรอืทอสําหรับรอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ ชั้นที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ฉาบปูน
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๑ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน 
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                          งวดท่ี ๖ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน หลอคอนกรีตคาน-พื้น ค.ส.ล. ชั้นที ่๕ (รวมงานพื้นสําเร็จรูป) แลวเสร็จ หลอคอนกรีตบันได 
ค.ส.ล. ข้ึนชั้นที่ ๕ แลวเสร็จ หลอคอนกรีตเสา ค.ส.ล. รบัชั้นหลังคา แลวเสร็จ กอผนังพรอมทํางานเสา
เอ็นและเอ็นทบัหลัง ค.ส.ล. ตดิตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๓ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ เดินทอระบบ
สขุาภิบาล รางหรอืทอสําหรับรอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ ชั้นที่ ๓ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ฉาบปูน
ภายในอาคาร ชั้นที่ ๒ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๗ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน หลอคอนกรีตโครงสราง ค.ส.ล. สวนท่ีเหลือของตัวอาคาร แลวเสร็จ ประกอบและติดตั้งโครง
หลังคาเหล็ก และแป พรอมทาสีกันสนิม แลวเสร็จ กอผนังพรอมทํางานเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. 
ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ เดินทอระบบสุขาภบิาล รางหรือทอสําหรับ
รอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ ชั้นที่ ๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ติดต้ังถังบําบัดน้ําเสยี ไมรวมอุปกรณ
และทอตาง ๆ แลวเสร็จ ฉาบปูนภายในอาคาร ชัน้ที่ ๓ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๘ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน ติดตั้งวัสดุมุงหลังคา และสวนประกอบตาง ๆ ของงานหลังคา แลวเสร็จ กอผนังพรอมทํางาน
เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ชั้นที่ ๕ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ เดินทอระบบ
สขุาภิบาล รางหรอืทอสําหรับรอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ ชั้นที่ ๕ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ฉาบปูน
ภายอาคาร ชั้นที ่๔ แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ตกแตงผิวพืน้ชั้นที่ ๑, ๒ (ยกเวนพื้นกระเบื้องยาง พื้นไม
สงัเคราะห) ไมรวมพื้นระเบียง พื้นบนัได แลวเสรจ็รอยละ ๙๐ ตกแตงผิวผนังภายในอาคาร ชัน้ที่ ๑, ๒ 
แลวเสร็จรอยละ ๙๐ ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๙ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน กอผนัง พรอมทาํงานเสาเอน็และคานเอ็นทบัหลัง ค.ส.ล. ติดต้ังวงกบประตู-หนาตาง 
สวนที่เหลือแลวเสรจ็ ติดต้ังวงกบ-บานประตู-หนาตาง วัสดุทุกประเภท พรอมอุปกรณ ชัน้ที่ ๑, ๒, ๓ 
แลวเสร็จรอยละ ๙๐ เดนิทอระบบสุขาภิบาล รางหรือทอสําหรบัรอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ 
สวนที่เหลือแลวเสรจ็ เดนิ-รอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ แลวเสร็จรอยละ ๙๐  
ติดตั้งอุปกรณงานระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา-สื่อสารตาง ๆ ชั้นที่ ๑, ๒, ๓ แลวเสร็จรอยละ ๙๐  
ติดตั้งสุขภัณฑ-อุปกรณตาง ๆ ภายในหองน้ํา-หองสวม ชั้น ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏบิัติงาน กอผนัง พรอมทาํงานเสาเอน็และคานเอ็นทบัหลัง ค.ส.ล. ติดต้ังวงกบประตู-หนาตาง  
สวนที่เหลือแลวเสรจ็ เดนิ-รอยสายไฟฟา-สายสัญญาณตาง ๆ สวนที่เหลอืแลวเสร็จ ติดต้ังอุปกรณงาน
ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟา-สื่อสารตาง ๆ สวนที่เหลอืแลวเสร็จ ติดตั้งสุขภัณฑ-อุปกรณตาง ๆ  
ภายในหองน้ํา-หองสวม สวนที่เหลอืแลวเสร็จ ฉาบปนูภายในอาคาร สวนที่เหลือแลวเสร็จ ฉาบปูน
ภายนอกอาคาร สวนท่ีเหลือแลวเสร็จ ติดต้ังวงกบ-บานประตู-หนาตาง วัสดุทุกประเภท พรอมอุปกรณ 
สวนที่เหลือแลวเสรจ็ ติดต้ังราวกันตก ราวบันได บนัไดข้ึน ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
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                          งวดสุดทาย เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางได
ปฏบิัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑  กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ
อนุญาตจากตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๙.๒  กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑  
จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงนิตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง 
                 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                        ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป  นับถัดจากวันท่ี ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไดรับมอบงาน  
โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชาํรุดบกพรอง 
                 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖6 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรไีดรับ
อนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖6 
                          ๑๑.๒ เม่ือตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไดคดัเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง 
และไดตกลงจางตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู 
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอ 
ซึ่งเปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นบัตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ได 
                                   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกบัเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุ
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 
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                                   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรบัจางจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓  ผูย่ืนขอเสนอซึ่งตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไดคดัเลือกแลว ไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีจะริบ
หลักประกันการย่ืนขอเสนอ  หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจ
พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔  ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ถามี) 
                          ๑๑.๕  ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความ
ขัดหรือแยงกันผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี คําวินิจฉัย
ดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖ ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได 
โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสยีหายใดๆ จากตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีไมได 
                                   (๑) ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจาง
หรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับ
การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกตาํรวจภธูร
จังหวัดนนทบุรี หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑)  (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒. การปรบัราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใช
ในกรณทีี่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ สูตรและวธิีคํานวณที่ใชกบัสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรเีม่ือวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชพีงานกอสราง 
ตามหนังสอืสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรบัราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของ
ทางราชการทีไ่ดระบุในขอ ๑.๕ 
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                 ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง 
                       เม่ือตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไดคดัเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและได
ตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิานกอสรางดังกลาว  
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจาก สถาบันของทางราชการ หรอืผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รบัรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชาง
แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
                          ๑๓.๑    ชางโยธา หรือชางกอสราง 
                          ๑๓.๒    ชางติดต้ังอุปกรณและเดนิสายไฟฟาภายใน 
                          ๑๓.๓    ชางกออิฐ ฉาบปนู 
                          ๑๓.๔    ชางทาสี 
                          ๑๓.๕    ชางเช่ือมไฟฟา หรือชางเชื่อมแกส 
                          ๑๓.๖    ชางทอและสุขภัณฑ 
                          ๑๓.๗    ชางไม 
                 ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของ 
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูรบัจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลอืกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงบัการ
ย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับตํารวจภูธรจังหวัดนนทบรีุ ไวชั่วคราว 

 

       ตํารวจภธูรจังหวัดนนทบุร ี 
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