ประกาศ กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
เรื่อง ประกวดราคาจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
.......................................
กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ มีความประสงคประกวดราคาจางเหมาถมวัสดุ
ชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงาน
จางเหมาในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 958,000.-บาท (เกาแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(1) มีความสามารถตามกฎหมาย
(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(3) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(4) ไมเป น บุ คคลซึ่ งอยู ระหวางถูกระงับ การยื่น ขอเสนอหรือทําสั ญญากับ หน วยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(5) ไม เป น บุ ค คลที่ ถูก ระบุ ชื่ อ ไว ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ งงานและได แจ งเวี ย นให เป น ผู ทิ้ งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
(6) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(7) เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
(8) ไมเป นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่ยื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
(9) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
(10) ไม เป น ผู ที่ ไม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนด
(11) เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม กิจการรวมคา
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูรวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
/(2) กรณีที่...

-2(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง
ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้ งนี้ กิ จ การร วมค าที่ จ ดทะเบีย นเป น นิ ติบุ คคลใหม หมายความวา กิจ การรว มคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
12. ผู เสนอราคาต องไม อยู ในฐานะเปน ผูไมแสดงบัญ ชีรายรับ รายจายหรือแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
13. ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government
Procurement : e –GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
14. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
กําหนดยื่ น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวัน ที่
30 ตุลาคม 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูส นใจสามารถขอรั บ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
โดยดาวน โหลดเอกสารผ านทางระบบจั ดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กอนการเสนอราคา ทั้ งนี้ ดู
รายละเอี ย ดได ที่ เว็ บ ไซต www.rpca.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศั พ ท
หมายเลข 0 3432 2531 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 18

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

พลตํารวจตรี
( ฉลองเกียรติ โรจนปญญาคุปต )
ผูบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ อก.2 /2561
ประกวดราคาจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ตามประกาศ กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
-------------------------กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สํานักงาน” มีความประสงคจะ
จางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางานจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้น
ลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทั่วไป
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
๑.6 บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.7 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่๒
1.8 รายละเอี ย ดการคํ า นวณราคากลางงานก อ สร า งตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลได
เทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
1.9 เอกสารประกวดราคาจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ
เลขที่ อก.2/2561 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
1.10 ประกาศประกวดราคาจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ
ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560
1.11 รางขอบเขตของงาน (TOR) การจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียน
นายรอยตํารวจ
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
/2.5 ไมเปนบุคคล...
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2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหน วยงานของรั ฐในระบบเครือข ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิ ติบุ คคลที่ผู ทิ้ งงานเป น
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2.8 ไม เป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น ที่ ยื่ น ข อ เสนอให แ ก โรงเรี ย น
นายรอยตํารวจ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม กิจการรวมคา
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูรวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง
ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.11 ผู เ สนอราคาต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e –GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
2.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงิน แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม เกิน สามหมื่น บาทคู สัญ ญาอาจจายเป นเงิน สดก็ ได ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กําหนด
2.14 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
/2.14 มีคุณสมบัติ...
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๓.หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห า งหุ น ส ว นสามั ญ หรื อ ห า งหุ น ส ว นจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุ น
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ 1.7 (2) ผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชีเอกสาร
สวนที่ 2 ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
3.3 เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และบัญชีเอกสาร
สวนที่ 2 ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบบัญชีเอกสารสวนที่ 1
และแบบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.7 (1) และขอ 1.7 (2) ใหอัตโนมัติโดยผูเสนอราคาไมตอง
แนบแบบบัญชีเอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
/4.2 ผูเสนอราคา...
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ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางเหมาแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให ถี่ถวนและเข าใจเอกสารประกวดราคาจ างอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย กอนที่ จะตกลงยื่น เสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผู เสนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
4.6 ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู เสนอราคาตองเปน ผูรับ ผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ
1.6(1) หรือไม หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผู เสนอราคาที่มีผลประโยชน รวมกัน กับ ผูเสนอราคา
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากเปนผูเสนอราคา
หากปรากฎตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้ นออกจากการเปนผูเสนอราคาและสํานั กงานจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใด
รายหนึ่งกระทําการอัน เป นการขัดขวางการแขงขัน ราคาอยางเปน ธรรมตามขอ 1.6 (2) หน วยงานของรัฐ
สามารถตัดสิทธิการเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษ
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได
4.8 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่ เสนอจะต อ งเป น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค าเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ ามี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
/(3) ผูเสนอราคา...
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(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบี ยนเพื่ อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่

(4) ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูเสนอราคาต องศึกษาและทํ าความเข าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด วยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
5.1 ในการพิ จารณาผลการยื่น ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สํ านั กงานจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงานเทานั้น
5.3 สํานั กงานสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสํานักงาน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
5.4 ในการตั ดสิ น การประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส หรือ ในการทํ าสั ญ ญาคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสํานักงาน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะหรือขอเท็จ จริงอื่ นใดที่เกี่ยวข องกับ ผูเสนอราคาได สํานักงานมีสิ ทธิที่จ ะไมรับ ราคาหรือไมทําสัญ ญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 สํานักงานทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเป น สํ า คั ญ และให ถื อ ว าการตั ด สิ น ของสํ านั ก งานเป น เด็ ด ขาด ผู เสนอราคาจะเรีย กรอ ง
ค าเสี ย หายใดๆ มิ ได รวมทั้ งสํ านั ก งานจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส และลงโทษ
ผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการ
ยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
/ในกรณีที่...

-6ในกรณี ที่ ผู เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได ว า ไม อ าจ
ดํ า เนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก สได ได คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิกส หรือสํานักงานจะให ผูเสนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคา
สามารถดํ าเนิ น งานตามการประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ ก ส ให เสร็ จ สมบู รณ หากคํ าชี้ แจงไม เป น ที่ รั บ ฟ งได
สํานักงานมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียงรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากหนวยงานของรัฐ
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคั ดเลือกเปน ผูเสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน รวมกั นกับ ผู เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.5 สํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และสํานักงานจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ หากสํานั กงานพิ จารณาเห็ น วา การยกเลิกการพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง สํานักงานมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3
กับสํานักงาน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไป
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้น ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
6.3 หนั งสื อค้ําประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั งสือค้ํ าประกั น ดังระบุ ใน
ขอ 1.4 (2)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่ อ บริ ษั ท เงิน ทุ น ที่ ธ นาคารแห งประเทศไทยแจงเวีย นให ท ราบ โดยอนุ โลมให ใช ต ามตั ว อย างหนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
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-77. คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน.......................................
บาท (...............................................) ซึง่ ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และคาใชจายทั้งปวง
ดวยแลว เมื่ อผูรับ จ างได ป ฏิบั ติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ เรีย บรอยตามสัญ ญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอย
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง
ชือ่ ธนาคาร...................................สาขา.............................ชื่อบัญชี...........................เลขที่บัญชี……………………...
ทั้งนี้ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระ เงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมมีการหักเงินดังกลาว จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
8. อัตราคาปรับ
คาปรับ ตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส นี้ จะกําหนดใน
อัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ช นะการประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิก ส ซึ่งไดทํ าขอ ตกลงเปน หนั งสือ หรือทํ าสัญ ญาจ าง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันทีส่ ํานักงานไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินรายรับสถานศึกษา (รศ.)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สํานักงานไดรับอนุมัติเงินดังกลาวแลวเทานั้น
ราคากลางของงานก อสร างในการประกวดราคาครั้ งนี้ เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 958,000.-บาท
(เกาแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)
10.2 เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส แล ว ถ าผูรับ จ างจะต องสั่งหรือนํ าสิ่งของดังกลาวเข ามาจากต างประเทศและ
ของนั้ น ต อ งนํ า เข า มาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที่ มี เรื อ ไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํา สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํา นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
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-810.3 ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ 7 สํานักงานจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 สํานักงานสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10.5 หน วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิ กการจัดซื้อจัดจางในกรณี ตอไปนี้ โดยที่ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากหนวยงานของรัฐไมได
(1) หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางหรือ
เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป
(2) มีการกระทํ าที่เขาลักษณะผูยื่ นข อเสนอที่ ชนะการจัดซื้ อจัดจ างหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทําการจัดซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ สู ต รและวิ ธี คํ า นวณที่ ใช กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สํานักงานไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
พลตํารวจตรี
( ฉลองเกียรติ โรจนปญญาคุปต )
ผูบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ

แบบ ปร.6 แผ่นที� 1/1

แบบสรุปราคากลางงานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
ชื�อโครงการ/ งานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
สถานที�ก่อสร้าง
รร.นรต.
แบบเลขที�
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
รร.นรต.
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที�แนบ มีจํานวน
1

ชุด
หน่วย : บาท

ลําดับที�

ค่าก่อสร้าง

รายการ

1 งานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์

สรุป

หมายเหตุ

958,068.37

958,068.37
958,000

รวมค่าก่อสร้างทั�งโครงการ/งานก่อสร้าง
ราคากลาง
ราคากลาง (เก้าแสนห้าหมื�นแปดพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ การกําหนดราคากลางดังกล่าวได้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตาม
มติ ครม.ลงวันที� 13 มี.ค. 55 และตามหลักเกณฑ์ที�ปรับปรุงใหม่ตามหนังสือด่วนที�สุด ที� กค.0405.3/ ว83 ลงวันที� 15 มี.ค.60

พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(พีระศิลป ประสานทอง)
รอง ผกก.ภก.บก.อก.
พ.ต.ต.

(พลกฤต เมฆสุพล)
สว.ยอส.บก.อก.

กรรมการ

ร.ต.อ.

(สัมฤทธิ์ บุญพา)
รอง สว.ฝอ.ยธ.สกบ.

กรรมการ

แบบ ปร.5 (ก)
แบบสรุปค่าก่อสร้างงานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
กลุ่มงาน/งาน
ชื�อโครงการ/ งานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
สถานที�ก่อสร้าง
รร.นรต.
แบบเลขที�
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง
รร.นรต.
แบบ ปร.4 ที�แนบ มีจํานวน
หน้า
1
หน่วย : บาท
ลําดับที�

รายการ

ค่างานต้นทุน

Factor F

895,391

VAT 7%

1 งานถมวัสดุชั�นรองพื�นทาง
ลานศรียานนท์

ค่าก่อสร้าง

หมายเหตุ

958,068.37

เงื�อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย……..... .0..........%
เงินประกันผลงานหัก.......0........%
ดอกเบี�ยเงินกู.้ ...........6.............%
ภาษีมูลค่าเพิ�ม..........7.............%
รวมค่าก่อสร้าง
ขนาดหรือเนื�อที�อาคาร จํานวน......................ตร.ม.

958,068.37 บาท

เฉลี�ย.....................................บาท/ตร.ม.

พ.ต.ท.
ประธานกรรมการ
(พีระศิลป ประสานทอง)
รอง ผกก.ภก.บก.อก.
พ.ต.ต.

(พลกฤต เมฆสุพล)
สว.ยอส.บก.อก.

กรรมการ

ร.ต.อ.

กรรมการ

(สัมฤทธิ์ บุญพา)
รอง สว.ฝอ.ยธ.สกบ.

แบบ ปร.4 แผ่นที� 1/1

แบบแสดงรายการปริมาณงานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
กลุ่มงาน/งาน
ชื�อโครงการ/งานก่อสร้าง
สถานที�ก่อสร้าง รร.นรต.
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง รร.นรต.

งานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
แบบเลขที�

-

หน่วย : บาท
ลําดับที�
1

รายการ

งานถมวัสดุชั�นรองพื�นทางลานศรียานนท์
1.1 ถมทรายหยาบและปรับระดับ(หนาเฉลี�ยประมาณ 5 cm.)
1.2 ถมหินคลุกและปรับระดับ(หนาเฉลี�ยประมาณ 15 cm.)

จํานวน

492
1,477

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

ลบ.ม.
ลบ.ม.

รวมเป็นเงิน

พ.ต.ท.

ประธานกรรมการ
(พีระศิลป ประสานทอง)
รอง ผกก.ภก.บก.อก.

455
408

223,860.00
602,616.00

826,476.00

พ.ต.ต.

(พลกฤต เมฆสุพล)
สว.ยอส.บก.อก.

กรรมการ

ร.ต.อ.

ค่าแรงงาน
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน
35
35

รวม
ค่าวัสดุและแรงงาน

17,220.00
51,695.00

241,080.00
654,311.00

68,915.00

895,391.00

กรรมการ
(สัมฤทธิ์ บุญพา)
รอง สว.ฝอ.ยธ.สกบ.

หมายเหตุ

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท โรงเรียนนายรอยตํารวจ
----------------------1. ความเปนมา
เนื่องจากโรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิชาชีพตํารวจ มีหนาที่ผลิต
และฝกอบรมบุคลากรหลักสูตรนักเรียนนายรอยตํารวจ และหลักสูตรอื่น ๆ โดยใชลานฝกศรียานนท ในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรมหลักสูตรตาง ๆ ตลอดจนใชสําหรับพิธีกลาว
คําสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของนักเรียนนายรอยตํารวจ ตลอดจนพิธีสําคัญ ๆ ของโรงเรียนนายรอย
ตํารวจ ปจจุบันเกิดการชํารุด พื้นหลุดรอน หากปลอยไวอาจเกิดอันตรายแกนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูใช
พื้นที่ดังกลาวได ซึ่งทางโรงเรียนนายรอยตํารวจ ไดรับอนุมัติเงินรายรับสถานศึกษา (รศ.) ใหทําการจางเหมาถม
วัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท เปนจํานวนเงิน 958,000.-บาท (เกาแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใชเปนสถานที่สําหรับการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการ
อบรมหลักสูตรตาง ๆ
2.2 เพื่อใชสําหรับการฝกตามหลักสูตรของนักเรียนนายรอยตํารวจ และผูเขารับการอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ
2.3 เพื่อถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท ใหไดระดับและไดมาตรฐานเพื่อรองรับการปรับปรุงลานฝก
ศรียานนท ตอไป
3. สถานที่ดําเนินการซอมแซม
โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม เป น บุ คคลซึ่ งถู กระบุ ชื่ อไว ในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้ งงานและไดแจงเวีย นชื่อให เป น ผูทิ้ งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6 มีคุณ สมบั ติและไม มีลักษณะตองห ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
4.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่ยื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนนายรอยตํารวจ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ห รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน แตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
/4.10 ผูเสนอราคา...
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4.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหาม
ทําสัญญาตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณี ที่กิจการรวมคาไดจ ดทะเบียนเปน นิติบุคคลใหม กิจ การรวมคาจะตองมีคุณ สมบั ติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม กิจการรวมคา
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูรวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ
รว มค าได มีข อตกลงระหว า งผู เข า รว มค าเป น ลายลั กษณ อัก ษรกําหนดให ผูเข ารว มค ารายใดรายหนึ่ งเป น
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง
ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
4.11 ผู เสนอราคาต องไม อยู ในฐานะเปน ผูไม แสดงบัญ ชีรายรับ รายจายหรือแสดงบัญ ชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด
4.12 ผู เสนอราคาตองลงทะเบี ย นในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e –GP) ของกรมบัญชีกลาง
4.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
4.14 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการปริมาณงานและราคางานจางเหมาถมวัสดุชั้นรองพื้นลานฝกศรียานนท
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
6. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
กําหนดระยะเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
7. วงเงินในการจัดหาและสูตรปรับราคา
7.1 วงเงินงบประมาณ จํานวน 958,000.-บาท (เกาแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน) โดยเบิกจาย
จากเงินรายรับสถานศึกษา (รศ.
7.2 ราคากลาง จํานวน 958,000.-บาท (เกาแสนหาหมื่นแปดพันบาทถวน)
/8. หนวยงาน...

-38. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ
กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ
9. สถานที่ติดตอ
งานพลาธิการ ฝายคลัง กองบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ อําเภอ สามพราน จังหวัด
นครปฐม
โทรศัพท 034 322531
โทรสาร 034 322531
เว็บไซต www.rpca.ac.th
พลตํารวจตรี
( ฉลองเกียรติ โรจนปญญาคุปต )
ผูบังคับการอํานวยการ โรงเรียนนายรอยตํารวจ

