บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
เอกสารประกวดราคา
งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพืน้ ที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C

สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพืน้ ที่กอสราง
เอกสารหมายเลข ๑
เอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด แมเนจเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท จํากัด
บริษัท เอสคิว อารคีเต็ค แอนด แปลนเนอร จํากัด

พฤษภาคม ๒๕๖๒

เอกสารประกวดราคาหมายเลข ๑

งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
เอกสารหมายเลข ๑

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)

เอกสารหมายเลข ๒

เงื่อนไขการประกวดราคา (Conditions of Contract)

เอกสารหมายเลข ๓

ขอกําหนดประกอบแบบ (Specifications)

เอกสารหมายเลข ๔

แบบฟอรมเสนอราคา พรอมบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

เอกสารหมายเลข ๕

แบบรูป (Drawings)

สารบัญ
หนา - ก -

เอกสารประกวดราคาหมายเลข ๑

สารบัญ
งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑. ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
๒. เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
๒.๑

แบบใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

๒.๒

แบบสัญญาจางกอสราง

๒.๓

แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน

๒.๔

สูตรการปรับราคา

๒.๕

บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๒.๖

แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๓. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

สารบัญ
หนา - ข -

เอกสารประกวดราคาหมายเลข ๑

สารบัญ(ตอ)
งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
เอกสารหมายเลข ๑

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตอ)

๔. แบบหนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยฯ (เฉพาะนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ)
๕. ข อตกลงคุ ณธรรม (Integrity Pact) ความรว มมือปองกัน และตอตานการทุจ ริตในการจั ด ซื้ อ
จั ด จ า งภาครั ฐ (สํ า หรั บ ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค ก ารมหาชน หน ว ยงานของรั ฐ และ
ภาคเอกชน)

สารบัญ
หนา - ค -

๑. ประกาศ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

ประกาศบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
เรือ่ ง ประกวดราคางานจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีความประสงคจะประกวดราคางานกอสรางโครงการ
พัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สัญญาที่ ๑.๑.๑ งาน
เตรียมพื้นที่กอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้
เปนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) ซึ่งเปนงานเตรียมพื้นที่ รื้อถอนอาคาร ๑๙ ป และ
งานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของ
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่ อผูทิ้งงานและไดแจ งเวียนชื่อใหเปนผู ทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มี ลั ก ษณะต อ งห า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเ ปน ผู ม ีผ ลประโยชนร ว มกัน กั บ ผู ยื ่น ขอ เสนอรายอื ่น ที ่เ ขา ยื ่น ขอ เสนอให แ ก ธพส.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
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๙. ไม เ ป น ผู ไ ด รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม ย อมขึ้ น ศาลไทย เว น แต รั ฐ บาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งมี ผ ลงานด า นงานโยธา เช น งานปรั บ เตรี ย มพื้ น ที่ งานขุ ด งานถม
งานรื้อถอนอาคาร งานรั้ว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ ธพส.
เชื่อถือ มีมูลคางานไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ใน ๑ (หนึ่ง ) สัญ ญา ซึ่ง ไดร วม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยตองเปนผลงานที่แลวเสร็จไมเกินระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
๑๑. ผู ยื่ นข อเสนอต องลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครัฐด วยอิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ เปนนิติบุคคลรายเดียว และตองเปนนิติบุคคลที่
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
๑๔. การพิจารณาผลงานตามขอ ๑๐ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ผลงานที่นํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ ธพส. เชื่อถือ
(๒) ผลงานที่นํามายื่นตองเปนผลงานที่แลวเสร็จสมบูรณตามเงื่อนไขสัญญาแลว โดยผลงาน
ดังกลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๓ (สาม) ป นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา โดยตองมีสําเนาสัญญาจางและ
หนังสือรับรองผลงานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบไดวามีผลงาน
ถูกตอง ครบถวนตามที่กําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี)
(๓) หนังสือรับรองผลงานขางตนตองออกโดยหัวหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจของหนวยงาน
ที่วาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดผลงานตามที่กําหนด
ในขอ ๑๐
ผูยื่นเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ในวันที่...........................ระหวางเวลา........................น. ถึง............................น.
ผูสนใจสามารถดาวนโหลดเอกสารผา นทางระบบจัด ซื้อ จัด จา งภาครัฐ ดว ยอิเ ล็ก ทรอนิกส
ตั้งแตวันที่.............................ถึงวันที่............................. โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสไดจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต ................................................................................... หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข..................................... ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด
สอบถามมายัง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ผานทางอีเมล.................................................... หรือ
ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่......................... โดย ธพส. จะชี้แจงรายละเอียดดังกล าว
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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ผานทางเว็บไซต ......................................................................................................................... และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตําแหนง ............................................
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๒. เอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ …………………..
งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
ตามประกาศ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------บริ ษัท ธนารั กษ พัฒนาสิ นทรั พย จํากัด ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า ธพส. มี ความประสงค จะประกวดราคา
งานกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e–bidding) โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
๑.๓ แบบสัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ แบบขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (สําหรับราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน)
๑.๑๐ ขอตกลงคุณธรรม
๑.๑๑ เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารคําแนะนําสําหรับผูเขาประกวดราคา
๑.๑๒ เอกสารหมายเลข ๒ เงื่อนไขของสัญญา
๑.๑๓ เอกสารหมายเลข ๓ ขอกําหนดประกอบแบบ (เลมที่ .......) หมวด ...... ถึง หมวด .......
๑.๑๔ เอกสารหมายเลข ๔ แบบฟอรมเสนอราคา พรอมบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา
๑.๑๕ แบบกอสรางสัญญา ๑.๑.๑ เลมที่ ๑
.............................................ฯลฯ............................................
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเ ปน ผูมีผ ลประโยชนรว มกั น กั บ ผูยื่น ข อ เสนอรายอื่ น ที่เขา ยื่น ขอ เสนอใหแก ธพส.
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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๒.๑๐ ผูยื่น ขอ เสนอตอ งมีผ ลงานดานงานโยธา เชน งานปรับ เตรีย มพื้น ที่ งานขุด งานถม
งานรื้อถอนอาคาร งานรั้ว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน
ที่ ธพส. เชื่อถือ มีมูลคางานไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) ใน ๑ สัญ ญา ซึ่ง ไดร วม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยตองเปนผลงานที่แลวเสร็จไมเกินระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
๒.๑๑ ผู ยื่ น ข อ เสนอต 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
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ เปนนิติบุคคลรายเดียว และตองเปน
นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
๒.๑๔ การพิจารณาผลงานตามขอ ๒.๑๐ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ผลงานที่นํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคูสัญญา
โดยตรงกั บส วนราชการ หน วยงานตามกฎหมายว าด ว ยระเบี ยบบริ หารราชการส วนท องถิ่ นหน วยงานอื่ น
ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ ธพส. เชื่อถือ
(๒) ผลงานที่นํามายื่นตองเปนผลงานที่แลวเสร็จสมบูรณตามเงื่อนไขสัญญาแลว โดย
ผลงานดังกลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๓ (สาม) ป นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา โดยตองมีสําเนาสัญญาจาง
และหนังสือรับรองผลงานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบไดวามีผลงาน
ถูกตองครบถวนตามที่กําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี)
(๓) หนั งสื อรั บ รองผลงานขางตนตองออกโดยหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจของ
หนวยงานที่วาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดผลงาน
ตามที่กําหนดในขอ ๒.๑๐
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู ยื่ น ข อเสนอจะต องเสนอเอกสารหลักฐานยื่ น มาพรอ มกับ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สว นสามั ญหรือหา งหุน สว นจํากัด ใหยื่น สําเนาหนัง สื อรับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๓.๑) งบแสดงฐานะทางการเงิน ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูตรวจสอบบัญชี
ของปลาสุดของนิติบุคคลไทยรายเดียว
(๓.๒) หลักฐานหนังสือสละเอกสิทธิ์ และความคุมกันในการปฏิเสธไมขึ้นศาลไทย
(๓.๓) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๓.๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๓.๕) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
(๔) ผูยื่นขอเสนอตองแนบแบบขอตกลงคุณธรรม พรอมลงนามและประทับตรา (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ให โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผู ยื่ น ขอเสนอมอบอํา นาจใหบุ ค คลอื่น กระทํ าการแทนใหแ นบหนั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้ หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕.
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๕.๑) รายชื่อผูควบคุมงาน
(๕.๒) แผนการดําเนินงาน
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

-๕–

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวนถูกตองแลว
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผู ยื่ น ข อเสนอไม ตองแนบบั ญ ชี เ อกสารสว นที่ ๒ ดังกลาวในรูป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่ น ข อเสนอต องยื่น ขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจา งภาครัฐ ด ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความให ถูกต องครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัว ตนและทําการยืน ยัน ตัวตนของผูยื่น ข อเสนอ
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู ยื่ น ข อเสนอจะต อ งกรอกรายละเอีย ดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปน
เงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต องตรงกันทั้ งตัวเลขและ
ตั วหนั งสื อ ถ าตั วเลขและตั วหนั งสื อไม ตรงกันให ถื อตัวหนั งสื อเปน สํา คั ญ โดยคิดราคารวมทั้ งสิ้ น ซึ่ง รวมค า
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เสนอจะต องเสนอกํ าหนดยื นราคาไม น อยกว า ๙๐ (เก าสิ บ) วั นนั บตั้งแต วันเสนอราคา
ผูยื่นเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผู ยื ่น ขอ เสนอจะตอ งเสนอกํ า หนดเวลาดํ า เนิน การกอ สรา งแลว เสร็จ ไมเ กิน ๗๕
(เจ็ดสิบหา) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก ธพส. ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่…………………………….... ระหวางเวลา………………..น. ถึง…………………น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองและชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน
การเสนอราคาใหแก ธพส. ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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๔.๗ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ ะดําเนิน การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตาม
ข อ ๑.๖ (๑) หรื อไม หากปรากฏว า ผู ย่ืน ขอเสนอรายใดเปน ผูยื่น ขอเสนอที่มีผ ลประโยชนรวมกัน กับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏต อคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอมีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทํ าอัน เปน การขัดขวางการแขงขัน อยางเปน ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ ธพส. จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต ธพส. จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่ มให มี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ ธพส.
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งลานบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นตสั่งจายซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนั งสื อค้ํ าประกั น ของบริ ษัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ทเงิ น ทุน หลั ก ทรั พ ย ที่ไ ด รั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสื อ
ค้ํ าประกั น ของบริ ษัทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงินทุน หลักทรัพยมาวางเปนหลักประกัน การเสนอราคาจะตองสง
ต น ฉบั บ เอกสารดั งกล า วมาให ธพส. ตรวจสอบความถู กต องในวั น ที่ . .................................ระหวางเวลา
...............................น. ถึง.............................น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ ธพส. จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
(สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ ธพส. ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอย
แลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนได
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ธพส. จะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรณีใชหลักเกณฑราคา ธพส.จะพิจารณาจากราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒. หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔. แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ ธพส. กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ ธพส. สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ กทรอนิ กส ทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ า งดว ยวิ ธี อิ เล็ก ทรอนิกส หรือบัญ ชีร ายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ ธพส.
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ ธพส. มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได ธพส. มีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

-๘–
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๖.๖ ธพส. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกสโดยไม พิจ ารณาจัดจ างเลยก็ ไดสุด แตจ ะพิ จารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ ธพส. เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง ธพส. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุด นั้ น เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อาจ
ดํ า เนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ ธพส. จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ธพส. มีสิทธิ
ที่ จ ะไม รั บ ข อเสนอหรื อ ไม รั บ ราคาของผูยื่น ขอ เสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่น ขอเสนอดังกล าวไมมีสิ ทธิเรีย กร อ ง
คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก ธพส.
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา ธพส. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวา มี ก ารกระทํา ที่ เ ข า ลั ก ษณะผู ยื่ น ข อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กสจะตองทํ าสัญญาจ างตามแบบสั ญญา ดังระบุในข อ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ ธพส. ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปน จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกสให ธพส. ยึด ถือไว
ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ คหรื อดราฟท ที่ธ นาคารเซ็ น ตสั่ง จ าย ซึ่งเปน เช็คหรื อดราฟท ล งวัน ที่ ที่ใ ชเช็ ค หรื อ
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนดดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนั งสื อค้ํ า ประกั น ของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงิน ทุน หลักทรัพยที่ไดรับ อนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
ธพส. จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป นเกณฑ และจะทํ าการจายเงินคาจางตามสั ญญางวดเดี ยว เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานแลวเสร็จ
ครบถวนตามแบบกอสรางและรายการตาง ๆ ที่กําหนด
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
ธพส. จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ (ศูนยจุดศูนยหนึ่ง) ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบหรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกัน
ความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่) เดือน นับถัดจากวันที่ ธพส. ไดรับมอบ
งานงวดสุดทาย โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง มิฉะนั้นแลวผูวาจางจะดําเนินการซอมเองหรือจางผูอื่นซอม และผูรับจางตองจายเงิน
คาซอมดังกลาวใหแกผูวาจางโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. การจายเงินลวงหนา
- ไมบังคับใช ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
- ไมบังคับใช ๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๓.๑ เมื่ อ ธพส. ได คัดเลือกผูยื่น ขอเสนอรายใดใหเป น ผูรับ จาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส แล ว ถ า ผู รับ จางจะตอ งสั่ งหรื อนํ าสิ่ง ของมาเพื่ องานจ างดัง กล าวเขา มาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

- ๑๐ –
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ตามที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่น ขอเสนอซึ่งเปน ผูรับ จางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ งการสั่ งหรือนําสิ่งของดั งกลาวเขา มาจากตา งประเทศต อกรมเจา ทาภายใน
๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง ธพส. ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗. ธพส. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓.๓ ธพส. สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.๔ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ ธพส. คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี
สิทธิ์เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๕ ธพส. อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จาก ธพส. ไมได
(๑) ธพส. ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ
ทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก ธพส. หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

- ๑๑ –

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ ธพส. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได จํานวนชางอยางนอย ๑ คน
ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๔.๑ วิศวกร
๑๔.๒ ชาง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ธพส. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ ธพส. ไวชั่วคราว
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
……………….(วัน เดือน ป)………….……

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๒.๑ แบบใบเสนอราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เรียน

......................(ระบุชื่อตําแหนงหัวหนาหนวยงานของรัฐ)..................

๑. ขาพเจา............(ระบุชื่อบริษัท หาง ราน)..........................สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่...................
ถนน.....................ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โทรศัพท...............
โดย............................................ผูลงนามขางทายนี้ (ในกรณีผูรับจางเปนบุคคลธรรมดาใหใชขอความวา
ขาพเจา..........................(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา)............................อยูบานเลขที่..............................................
ถนน......................................................................ตําบล/แขวง...................................................................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................................ผูถ ือบัตรประชาชน เลขที่..........................................
โทรศัพท.............................................. โดย............................................................................ ไดพิจารณาเงื่อนไข
ตางๆ ในเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเอกสารเพิ่มเติม (ถามี) เลขที่............................... โดย
ตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่
กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
๒. ข า พเจ า ขอเสนอที่ จ ะทํ า งาน.........................................ตามข อ กํ า หนดเงื่ อ นไขแบบรู ป
รายการละเอียดแหงเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามราคาดังที่ไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือ
ใบแจงปริมาณและราคา๒ เปนเงินทั้งสิ้น ................................... บาท (..............................................................)
ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
๓. ข าพเจ าจะยื น คํ าเสนอราคานี้ เป น ระยะเวลา........................วั น ตั้ งแต วั นยื่ น ข อเสนอ และ
................................๑ อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่
ไดยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่................................๑ รองขอ
๔. ขาพเจารับรองวาจะสงมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกําหนดไว
๕. ในกรณี ที่ ข า พเจ า ได รั บ การพิ จ ารณาให เ ป น ผู ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ขาพเจารับรองที่จะ
๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางกอสรางแนบทายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส
หรือตามที่สํานักงานอัยการสูงสุดไดแกไขเพิ่มเติมแลว กับ............................๑ ภายใน.............วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ ๗ ของเอกสารการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหแก.........................................๑ ขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ....................
ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและ
ครบถวน

-๒-

หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวในขอ ๕.๑ และ/หรือขอ ๕.๒ ดังกลาวขางตน
ขาพเจายอมให................................๑ ริบหลักประกันการเสนอราคา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ขาพเจายอมชดใชคาเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก................................๑ และ................................๑ มีสิทธิจะใหผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นเปนผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได หรือ................................๑ อาจดําเนินการจัดจาง
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหมก็ได
๖. ขาพเจายอมรับวา..............................๑ ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ
รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขายื่นขอเสนอครั้งนี้
๗. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและผูกพันแหงคําเสนอนี้
ขาพเจาขอมอบ.......................................เพื่อเปนหลักประกันการเสนอราคาเปนจํานวนเงิน.........................บาท
(....................................) มาพรอมนี้
๘. ข า พเจ า ได ต รวจทานตั ว เลขและตรวจสอบเอกสารต า งๆ ที่ ไ ด ยื่ น พร อ มใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวา..............................๑ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
๙. ใบเสนอราคานี้ ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกัน โดย
ไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัทใดๆ ที่ไดยื่นยื่นขอเสนอใน
คราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่............... เดือน.................................... พ.ศ. ..............................
ลงชื่อ .....................................................
(..........................................................)
ตําแหนง...........................................................
หมายเหตุ
๑

ใหระบุชื่อยอหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการจัดจัดจาง เชน กรม หรือจังหวัด หรือ ทีโอที เปนตน

๒

บัญชีรายการกอสราง ใบแจงปริมาณงานและราคา ใหจัดทําตามความเหมาะสม

๒.๒ แบบสัญญาจางกอสราง

แบบสัญญาจาง

แบบสัญญาจาง
งานจางกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สว นขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
สัญญาจางเลขที่……………………..………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ ..................................................................... เมื่อวันที่………. เดือน................พ.ศ. ........
ระหวางบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) โดย ....................................................................................
กรรมการผูจัดการ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง
กับ…………………………………ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ……………………………………………………………………..........
มี สํ านั กงานใหญ ตั้งอยู เลขที่ ..................ถนน................................ตําบล/แขวง…………….....................อํ าเภอ/
เขต….......................จังหวัด..................... โดย .................................................................. ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท ..............................................................
ลงวั น ที่ ........... เดื อ น ........................ พ.ศ. .............................. (และหนั ง สื อ มอบอํ า นาจลงวั น ที่
...................................... โดยมอบอํานาจให ..............................................................เปนผูลงนามรับรองเอกสาร)
แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอตกลงวาจาง
ผู ว า จ า งตกลงจ า ง และผู รั บ จางตกลงรับ จางทํางานกอสราง โครงการพัฒ นาพื้น ที่สว นขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
ซึ่งเปนสัญญาแบบปรับราคาได (ซึ่งมีคา K) ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ สรุปไดดังนี้
งานเตรียมพื้นที่กอสราง
๑. งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป
๒. งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ
๓. งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ
๔. งานปรับพื้นที่ (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปทิ้ง พรอมรื้อถอนวงเวียนและปรับเกาะ
กลางถนน)
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

แบบสัญญาจาง

๕. งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ใหม
๖. งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนยราชการฯ
รายละเอียดของงาน
๑. งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป
องคประกอบของงานที่ตองทําการรื้อถอนและขนยายซาก
๑.๑ อาคารและสิ่งปลูกสรางทั้งหมด ไดแก อาคาร ๑๙ ป และอาคารโรงจอดรถ การรื้อถอน
ตองรื้อถอนฐานรากดวย
๑.๒ ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ ไดแก ถนนทางเดิน โคมไฟ เสาไฟฟาและอื่น ๆ
ผูรับจางตองทําการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ตามขอ ๑.๑ และ ๑.๒ และขนซาก
ไปทิ้งนอกโครงการ
๒. งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ
ดําเนินการกอสรางรั้ว แผนโลหะ (Metal Sheet) กั้นขอบเขตบริเวณก อสราง เพื่อปองกั น
อันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยรั้วจะมีความสูง ๖.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดของการกอสรางรั้ว และ
รูปแบบของรั้วตามเอกสารแนบ
๓. งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ
ดําเนินการสูบน้ําออกจากบอน้ําภายในโครงการ เขาสูทอระบายน้ํา ในกรณีที่มีน้ําจากฝนตก
เขามาเพิ่มเติมในบอยังอยูในความรับผิดชอบในการดําเนินการการสูบน้ําดังกลาว หากมีการเคลื่อนตัวของดิน
ริมถนน ผูรับจางตองดําเนินการปองกัน
ปรับพื้นบอน้ําและนําดินเลนกนบอออกจากพื้นกนบอนํามาตากใหแหง แลวทําการขุดดิน
บริเวณอื่นในโครงการ รวมทั้งดินที่กองภายในโครงการ นําไปปรับลงกนบอ ๒ ชั้น มีความหนารวมประมาณ
๑.๒๐ เมตร โดยมีการบดอัดดินใหแนน
๔. งานปรับพื้นที่ (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปทิ้ง พรอมรื้อถอนวงเวียน และ
ปรับเกาะกลางถนน)
ภายในโครงการมีเศษวัสดุกองอยูจํานวนมากโดยวัสดุดังกลาวจะเปนเศษกอนคอนกรีต และ
ขยะ รวมทั้งเศษใบไมและกิ่งไม ผูรับจางตองนําไปทิ้งภายนอกโครงการและดําเนินการปรับไถวัชพืชที่ปกคลุม
พื้นที่ภายในโครงการ และนําออกไปทิ้ง
ผู รั บ จ า งต อ งดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนวงเวี ย นและเทพื้ น ถนนใหม ต ามที่ กํ า หนดในแบบ และ
ปรับแตงเกาะกลางถนนใหมตามแบบ และใหนําปายที่เกาะกลางนําสงคืน ธพส.
๕. งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว
ดําเนินการกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว รูปแบบและจุดติดตั้งตามเอกสารแนบ
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๖. งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนยราชการฯ
ดําเนินการลอมตนไมตามทะเบียนบัญชีที่แนบ และนําไปปลูกในพื้นที่โครงการ
ศูนย
ราชการฯ ตามตําแหนงที่ ธพส. กําหนด
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบทายสัญญา ผูรับจางตกลงที่จะ
จัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตางๆ ซึ่งมีคุณภาพชนิดดีเปนของใหม เพื่อใชใน
งานจางตามสัญญานี้
ขอ ๒ เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ แบบใบเสนอราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) และใบแจง
ปริมาณงานและราคา
๒.๒ เอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลมที่ ๑ ถึงเลมที่ ๕ รวม ๕ เลม
๒.๓ เอกสารผนวกในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลมที่ ๑
๒.๔ เอกสารเพิ่มเติม (ถามี)
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดหรือแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง
โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ จากผูวาจางทั้งสิ้น
ขอ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูรับจางไดนําหลักประกันรอยละ ๕ (หา) ของราคาคากอสรางตามสัญญามา
มอบใหแกผูวาจาง เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ และถาหลักประกันดังกลาวลดลงดวยเหตุ ใดๆ
ก็ตาม ผูรับจางจะตองนํามาเพิ่มเติมใหครบจํานวนตามขอนี้ ภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจาง ในกรณีที่มีการยืดเวลาตามสัญญานี้ออกไปดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูรับจางตองนําหลักประกัน
มามอบใหแกผูวาจาง โดยมีอายุค้ําประกันครบความรับผิดตามสัญญาเสมอไป
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางโดยไมมีดอกเบี้ย
เมื่อผูรับจางพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้แลว
ขอ ๔ คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจาย และผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน ....................................บาท
(...............................................................) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน......................................... บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการแตละ
ประเภทดังที่ไดกําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา และยังมีรายละเอียดการจายเงินดังนี้
๔.๑ คูสัญญาตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานที่กําหนดไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจง
ปริมาณงานและราคานี้ เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานที่แทจริงอาจจะมากหรือนอยกวานี้
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ก็ ได ซึ่ งผู ว า จ า งจะจา ยเงิ น ค าจ างให แก ผูรับ จางตามราคาตอหนวยของงานแตล ะรายการที่ไดทําเสร็จจริง
คูสัญญาตางตกลงที่จะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวย หรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จํานวน
ปริมาณงานในแตละรายการไดแตกตางไปจากที่กําหนดไวในสัญญา ทั้งนี้ นอกจากในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่ อ ปริ ม าณงานที่ ทํา เสร็ จ จริ ง ในแต ล ะรายการ ส ว นที่ เ กิ น กว า ร อ ยละ
๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญา หรือใบ
แจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๒) เมื ่ อ ปริ ม าณงานที่ทํ า เสร็จ จริง ในแต ล ะรายการ สว นที่เ กิน กวา ร อ ยละ
๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน
อัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๓) เมื่ อ ปริ ม าณงานที่ ทํ า เสร็ จ จริ ง ในแต ล ะรายการ ส ว นที่ น อ ยกว า ร อ ยละ ๗๕
(เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวย
ในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตราร อยละ
๑๗ (สิบ เจ็ด ) ของผลตา งระหวา งปริม าณงานทั้ง หมดของงานรายการนั้น ตามสัญ ญาโดยประมาณกับ
ปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา
(๔) หากผูวาจางพบวารายการใดๆ ในใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill Of Quantities) ไมมี
ความจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานตามสัญญา ผูวาจางอาจมีคําสั่งเปนลายลักษณอักษรให ผูรับจางตัดรายการ
ดังกลาวออกจากสัญญา และจะไมมีการจายเพิ่มชดเชยสําหรับรายการที่ตัดทิ้งใหแกผูรับจาง
(๕) ผูวาจางจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นหรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่ผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร
กรณีที่มีการจายเงิน เพิ่ มหรื อเรียกเงิน คืนจากผู รับจาง ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรั บ ราคา
(คา K) ได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือการพิจารณาวินิจฉัยของ
สํานักงบประมาณเปนที่สุด โดยผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ จาก
ผูวาจางทั้งสิ้น
ผูวาจางตกลงที่จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางงวดเดียว เมื่อผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางได
ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการ
รวมทั้งการทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ ๒๐
ขอ ๕ เงินคาจางลวงหนา
-ไมบังคับใช ขอ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
-ไมบังคับใช –
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ขอ ๗ กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองปฏิบัติงานที่ไดรับจางตามสัญญาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๗๕
(เจ็ดสิบหา) วัน นับถัดจากวันที่เริ่มสัญญาทํางานจาก ธพส.
ผูรับจางตองใหความรวมมือและใหการสนับสนุนตอ ธพส. หรือคณะบุคคลที่ ธพส. มอบหมาย
เพื่อดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการทั้งภายในระยะเวลาโครงการในขอ ๗ นี้ และระยะเวลาที่ตอง
รับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจางตามขอ ๘
ผูรับจางยินยอมใหทรัพยสินตางๆ ที่ผูรับจางไดกอสราง หรือจัดทําขึ้นในที่ดินตามสัญญาทั้งหมด
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจางทันทีตั้งแตเริ่มลงมือกอสราง
ถาผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางาน
ให แล ว เสร็ จ ภายในกํ า หนดเวลา หรื อผู รับ จางมิไดเสนอแผนงาน หรือไมส ามารถทํางานใหแลว เสร็ จ ตาม
กําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือศาลมี
คํ า สั่ ง พิ ทั ก ษ ท รั พ ย ชั่ ว คราวหรื อ เด็ ด ขาด หรื อ ตกเป น ผู ล ม ละลาย หรื อ เพิ ก เฉยไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือวิศวกรที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิ
ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวยดี และผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งคาเสียหายอื่นใด (ถามี) แกผูวาจาง
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด
ตามสัญญา
ขอ ๘ ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณทั้งโครงการ และผูวาจางไดออกหนังสือรับรองการแลวเสร็จของงานทั้ง
โครงการ (Competition Certificate) แลว หากมีเหตุชํารุดบกพร องหรื อเสียหายเกิ ดขึ้ นจากงานจางนี้ภายใน
กํ า หนด ๒๔ (ยี่ สิ บ สี่ ) เดื อ น นั บ ถั ด จากวั น ออกหนั ง สื อ การรั บ รองการแล ว เสร็ จ ของงานทั้ ง โครงการ
(Competition Certificate) หากพบความชํารุดบกพรองในชวงระยะเวลาดังกลาว ใหขยายอายุการรับประกัน
ออกไปอีก ๒๔ เดือน นับจากวันที่ไดซอมแซมแลวเสร็จ ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความ
บกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอยหรือทําไมถูกตองตามมาตรฐาน
แหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกคาใชจายใดๆ
ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับ แตวัน ที่ไ ดรับ แจง เปน
หนั ง สื อ จากผู ว า จ า ง หรื อ ไม ทํา การแกไ ขให ถู ก ตอ งเรีย บร อ ยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมี
สิทธิที่จะทํางานนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
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ขอ ๙ การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมด หรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน เวนแตสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่น ความยินยอมดังกลาวนั้นไม
เปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด หรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับจางยังคงตองรับผิดใน
ความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของตัวแทน หรือลูกจาง หรือพนักงานของผูรับจาง
ชวงนั้นทุกประการ
ขอ ๑๐ การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใส ดวยประสิทธิภาพและความชํานาญอยาง
ผูประกอบวิชาชี พ โดยคํานึงถึงความสะดวกและความปลอดภัย ของประชาชนและสาธารณะดวย และใน
ระหวางทํางานที่รับจาง ผูรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจาง คําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ผูวาจางไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปนหนังสือ
และตองไดรับความเห็นชอบจากผูว าจาง การเปลี่ยนหรือแตงตั้งผูควบคุ มงานใหมจ ะทํามิได หากไมได รั บ
ความเห็นชอบเปนหนังสือจากผูวาจางกอน
ผู ว า จ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอให เ ปลี่ ย นตั ว ผูแ ทนได รั บ มอบอํ านาจนั้ น โดยแจ งเป น หนั งสื อ ไปยั ง
ผูรับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่ม หรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ ๑๑ ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกบุคคลใดๆ
หรือที่เกิดแกประชาชนทั่วไป อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผูรับจาง หรือที่เกี่ยวของกับงานจาง และจะตองรับผิด
ตอความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของลูกจาง หรือตัวแทนพนักงานของผูรับจาง หรือผูรับจางชวงดวยความ
เสียหายใดๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับ
ผิดโดยซอมแซมใหคืนดี หรือปรับปรุงแกไข หรือเปลี่ยนใหใหม โดยคาใชจายของผูรับจางเองทั้งสิ้น ความ
รั บ ผิ ด ของผู รั บ จ า งดั งกล า วในข อนี้ จ ะสิ้ น สุดลงเมื่อผูวาจางไดออกหนังสือรับ รองการแลวเสร็จ ของงานทั้ง
โครงการ (Completion Certificate) ซึ่งผานการทดสอบตามสัญญานี้แลว ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิด
เพี ย งกรณี ชํ า รุ ดบกพร อง หรื อความเสี ย หายดังกลาวในขอ ๘ เทานั้น เวน แตเปน ความเสีย หายที่เกิดจาก
ความบกพรอง ไมวาในกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิต จัดหา หรือกอสรางของผูรับจาง ซึ่งผูวาจางไมอาจ
เห็นหรือรูไดในขณะรับมอบงานนั้น
ผูรับจางจะตองรับผิดชดใชและปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกผูวาจาง วิศวกร และลูกจาง
หรือบุคคลที่ผูวาจางมอบหมาย ในกรณีท่ีเกิดขอเรียกรองหรือดําเนินการทางศาลโดยบุคคลใดๆ อันเนื่องมาจาก
ความสูญหาย เสียหาย และ/หรือบาดเจ็บ รวมทั้งการละเมิดสิทธิตางๆ ในชีวิต รางกาย ทรัพยสิน ชื่อเสียง และ
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สิทธิอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเปนผลสืบเนื่องมาจากการดําเนินงานกอสรางหรือการบํารุงรักษางานของผูรับจาง
ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจางของผูรับจาง เครื่องจักร วัสดุ หรือการดําเนินงานกอสรางในโครงการของผูรับจาง
และจากเหตุใดๆ เวนแตกรณีเปนความเสียหายที่เกิดจากการกระทําของผูวาจาง หรือลูกจาง หรือตัวแทนของ
ผูวาจางโดยชัดเจนเพียงฝายเดียว
ขอ ๑๒ การจายเงินและการจัดใหมีการประกันภัยแกลูกจางของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมา ในอัตราไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดและ
ตามกําหนดเวลาที่ผูรับจางไดตกลง หรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว รวมทั้งคาทดแทนใดๆ ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนใดๆ แกลูกจางดังกลาวในวรรคหนึ่ง ผูวาจางมีสิทธิที่
จะเอาเงินคาจางที่จะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกลูกจางของผูรับจางดังกลาวได โดยใหถือวาผูวาจางได
จายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว และหากการไมจายเงินดังกลาวเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกงานหรืองานลาชา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอผูวาจางทั้งสิ้น
ผูรับ จางจะตองจัดใหมีป ระกัน ภัย สําหรับ ลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรั บ ผิ ดทั้ งปวงของผู รั บ จ า ง รวมทั้ งผูรับ จางชว งอัน หากจะพึงมี ในกรณีความเสีย หายที่คิดคาสิน ไหม
ทดแทนไดต ามกฎหมายซึ่งเกิด จากอุปทวเหตุหรือภยัน ตรายใดๆ ตอลูกจาง หรือบุคคลอื่น ที่ผูรับ จางหรือ
ผูรับจางชวงจางมาทํางาน และผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทั้งใบเสร็จแสดง
การชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ ๑๓ การตรวจงานจาง
ถ า ผู ว า จ า งแต งตั้ งกรรมการตรวจการจ าง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ป รึก ษา เพื่อควบคุ ม
การทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอํานาจเขาไปตรวจ
การงานในโรงงาน และสถานที่ที่กําลังกอสรางไดทุกเวลา และผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวก และให
ความชวยเหลือในการนั้น การตรวจงานจางที่ถือวาเปนการตรวจรับงานที่ไดดําเนินการเสร็จสมบูรณนั้น ใหถือ
วางานเสร็จสมบูรณนับแตวันที่ผูวาจางไดออกหนังสือรับรองผลงานแลวเสร็จทั้งโครงการ
การที่มีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา หาทําใหผูรับจางพนจาก
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม
ขอ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู รั บ จ า งรั บ รองว า ได ตรวจสอบพื้น ที่ สถานที่ ขอมูล ขอสงสัย ตางๆ และทําความเขา ใจใน
แบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน
ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการ
จาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใดๆ
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
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เพิ่มขึ้นจากผูวาจางไมได และผูรับจางจะไมเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ จากผูวา
จาง
ขอ ๑๕ การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง
มี อํ า นาจที่ จ ะตรวจสอบและควบคุ ม งานเพื่ อ ให เ ป น ไปตามเอกสารสั ญ ญา และมี อํ า นาจที่ จ ะสั่ ง ให แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม คณะกรรมการตรวจ
การจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณี
เช น นี้ ผู รั บ จ า งจะถื อเป น เหตุ ขอขยายวัน ทําการออกไปมิได และจะเรีย กคาเสีย หาย คาทดแทน หรือสิทธิ
ประโยชนใดๆ จากผูวาจางไมได
ขอ ๑๖ งานพิเศษ งานเพิ่มลด และการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษ ซึ่งไมไดแสดงไว หรือรวมอยูในเอกสารสัญญา
หากงานพิ เ ศษนั้ น ๆ อยู ในขอบข า ยทั่ ว ไปแหงวัตถุป ระสงคของสัญ ญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่งให
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตางๆ เปนงานเพิ่มหรือลดในเอกสารสัญญานี้ดวย โดยไมทําให
สัญญาเปนโมฆะแตอยางใด
อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ ใหใชไดกับงานที่เพิ่มขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวง
ตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง หรือราคาใดๆ ที่จะนํามาใชสําหรับงานที่
เพิ่มขึ้น ผูวาจางและผูรับจางจะตองทําการตกลงที่จะกําหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี)
เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมได ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง แตสามารถ สงวน
สิทธิที่จะดําเนินการตามขอ ๒๒ ทั้งในเรื่องอัตราคาจางและการขยายระยะเวลา (ถามี) ตอไป
กรณีที่ผูรับจางไดทํางานเพิ่ม หรือแกไขงานตามคําสั่งของผูวาจางตามอัตราคาจางและราคาที่
ตกลงกันแลว ผูรับจางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย คาทดแทน หรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากผูวาจางอีก
ขอ ๑๗ คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไวในสัญญา และผูวาจางยังมิได
บอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจาง โดยกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินใน
อั ต ราร อ ยละ ๐.๐๑ (ศู น ย จุ ด ศู น ย ห นึ่ ง ) ของราคาค า ก อ สร า งทั้ ง โครงการ และจะต อ งชํ า ระค า ใช จ ายใน
การควบคุมงาน เปนจํานวนเงินวันละ..........................................บาท (............................................................บาท)
นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่งานตามสัญญาทั้งหมดแลวเสร็จสมบูรณทุกประการ
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิ กสัญญา และใชสิทธิตามขอ ๑๙ ก็ได และถาผูวาจางได แจ ง
ขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะปรับ
ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

แบบสัญญาจาง

ขอ ๑๘ สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเอง หรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอจนแลว
เสร็ จได ผู ว าจ างหรื อผู ที่ รั บจ างทํ างานนั้ นต อมี สิ ทธิ ใช เครื่ องใช ในการก อสร าง สิ่งที่สรางขึ้ นชั่ วคราวสํ าหรั บ
งานกอสรางและวัสดุตางๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกลาวผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวนตามแตจะ
เห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวาหลักประกันการปฏิบัติงาน
และคาเสียหายตางๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นต อใหแลวเสร็จตามสัญญา ตลอดจน
คาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกั นผลงานตามขอ ๖ โดยเรียกรองจาก
ธนาคารซึ่งออกหนังสือค้ําประกัน หรือหักจํานวนเงินใดๆ ที่จะจายใหแกผูรับจาง หรือหักจากเงินคาจางที่ผูวาจาง
จะตองชําระใหแกผูรับจาง ตามหนังสือรับรองผลงานกอสรางของผูวาจางที่จะออกใหผูรับจางจนถึงวันบอกเลิ ก
สัญญาก็ได ทั้งนี้ ยกเวนเงินคาจ างตามหนังสื อรั บรองที่ ไดออกใหผูรั บจางไปแลว หากมีเงินที่ เหลื อจากการหั ก
ดังกลาวขางตน ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางเมื่อการกอสรางแลวเสร็จสมบูรณทุกประการ
เมื่อผูวาจางบอกเลิกสัญญาแลว บรรดางานที่ผูรับจางไดทําขึ้น และวัสดุสิ่งของตางๆ ทั้งหมดที่
ผูรับจางนํามาไว ณ สถานที่กอสรางเพื่องานตามสัญญาใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของผูวาจาง
ขอ ๑๙ การหักเงินชดใชคาปรับหรือคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิบังคับจากหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญา หลักประกันผลงาน หรือหักเอาจากเงินคาจางที่ผูวาจางยังมิไดออกหนังสือรับรองผลงาน
เพื่อการชําระเงินดังกลาวใหแกผูรับจาง
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับและคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเท าใด
ผูวาจางจะชําระคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ ๒๐ การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอยและการดูแลรักษา
๒๐.๑ ผู รั บ จ า งจะต องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ ระเบีย บขอปฏิบัติของกรม
ควบคุมมลพิษ ในเรื่องมาตรการควบคุมปองกัน แกไขปญหาฝุนละอองจากการกอสรางประเภทตางๆ และที่
เกี่ยวดวยมาตรการความปลอดภัยดานมลภาวะ และสภาพแวดลอมตางๆ ตามที่หนวยงานของรัฐกําหนด และ
ตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งออกใชบังคับอยูในปจจุบันและที่จะออกใชบังคับตอไปใน
ภายหนา
๒๐.๒ ผู รั บ จ า งจะต อ งรั ก ษาบริ เ วณสถานที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามสั ญ ญานี้ รวมทั้ ง โรงงานหรื อ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการทํ างานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด
ปลอดภั ย และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพในการใช งานตลอดระยะเวลาการจาง และไมทําการใดๆ เปน การกีด ขวาง
การจราจร หรือกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนทั่วไป และเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลวจะตองขนยายบรรดา
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

แบบสัญญาจาง

เครื่องใชในการทํางานจาง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตางๆ (ถามี) ทั้งจะตองกลบเกลี่ย
พื้นดินใหเรียบรอย เพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาด และใชการไดตามสัญญาทันที
๒๐.๓ ผู รั บ จ า งจะต องดูแลบํารุงรักษาทรัพยสิน สิ่งกอสราง และวัส ดุอุป กรณทั้งหลายที่ได
กอสรางแลว ไมวาจะมีการรับรองผลงานจากผูวาจางแลวหรือไมก็ตาม ตลอดอายุสัญญาจนกวาผูวาจางจะไดรับ
มอบงานจนเสร็จสมบูรณทั้งโครงการ และครอบคลุมถึงงานหรือสวนใดสวนหนึ่งของงานในขณะที่ ผูรับจางเขา
มาทําการซอมแซมความชํารุดบกพรอง สูญหาย หรือเสียหายในระหวางชวงระยะเวลาประกันความชํารุด
บกพรองดวย
ขอ ๒๑ การระงับขอพิพาท
๒๑.๑ หากมีขอขัดแยงหรือขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางคูสัญญาเกี่ยวกับสัญญานี้ เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่ง
ฝายใดไดบอกกลาวใหฝายหนึ่งทราบขอขัดแยงหรือขอพิพาทนั้นแลว ใหคูสัญญาฝายแรกเสนอขอขัดแยงหรือ
ขอพิพาทตอ ธพส. เพื่อตัดสิน ในกรณีเชนนี้ ธพส. จะพิจารณาตัดสินภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแตวันที่ได รั บ
เรื่อ งที่เ สนอนั้น คํา ตัด สิน ดัง กลา วจะทํา เปน ลายลัก ษณอัก ษรและสง ใหคูสัญ ญาโดยมิชัก ชา คําตัดสินของ
ธพส. ใหถือเปนที่สุดเวนแตวาภายใน ๓๐ (สามสิบ) วันนับแตไดรับคําตัดสินของ ธพส. ผูรับจางไดยื่นคําบอกกลาว
ตอ ธพส. วาตองการเสนอขอพิพาทหรือขอขัดแยงตอศาลไทยที่มีเขตอํานาจ และในกรณีดังกลาวผูรับจาง
จะตองดําเนินการตอไปดวยความขยันหมั่นเพียรตามสัญญาและตามคําตัดสินของ ธพส. โดยไมสามารถอางขอ
ขัดแยงหรือขอพิพาทดังกลาว เพื่อเปนเหตุหยุดงานหรือไมปฏิบัติตามสัญญาได ทั้งนี้เวนแตในกรณีที่มีการเลิก
สัญญา
๒๑.๒ การเสนอขอขัดแยงหรือขอพิพาทให ธพส. เปนผูตัดสินดังกลาวขางตนใหถือเปนเงื่อนไข
ที่จะตองปฏิบัติกอนการใชสิทธิดําเนินคดีทางศาล
ขอ ๒๒ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝาย ผูวา
จาง หรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลว
เสร็จ ตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับ จางจะตองแจงเหตุห รือพฤติการณดังกลาว พรอ ม
หลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบ เพื่อขอขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานออกไปภายใน ๑๕ (สิบหา)
วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้เหตุแหงความลาชาที่เกิดจากสภาพอากาศไมดี สภาพดินไมเหมาะสม
ความไมเพียงพอในเรื่องแรงงานหรือทรัพยากรของผูรับจาง หรือการที่ผูรับจางไมสั่งอุปกรณหรือวัสดุลวงหนา
ในระยะเวลาพอสมควร เพื่อจะไดใชวัสดุอุปกรณนั้นตามเวลาที่สมควรและจําเปนแกความตองการ ไมถือเปน
เหตุที่ผูรับจางจะขอขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานตามสัญญา
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรองใน
การที่จะขอขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานออกไปโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิด จาก
ความผิดหรือความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

แบบสัญญาจาง

การขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานตามวรรคหนึ่ง อยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร
การขยายกําหนดระยะเวลาการทํางานตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนกรณีใดๆ ผูรับจางไมมีสิ ทธิ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาทดแทน หรือสิทธิประโยชนใดๆ ที่เกิดขึ้นนับแตระยะเวลาตามสัญญาสิ้นสุดลง จนถึง
การกอสรางแลวเสร็จสมบูรณทุกประการจากผูวาจาง
ขอ ๒๓ การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ รวมทั้ง
เครื่องมือและอุปกรณที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นําของเขามาเอง หรือ
นําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูรับจางตอง
จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศ
ไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวา
การสั่งหรือสั่งซื้อของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี ซีเอฟอาร ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด
ในการสงมอบงานตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผูรับจางจะตองสง
มอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย หรือ
เรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจาง พรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่
มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกของโดยเรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนี ยมพิ เศษ
เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแก
ผูวาจางดวย
ในกรณี ที่ผู รั บ จ า งไม ส งมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในสองวรรคขางตน ใหแก
ผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาจาง ผูวาจางมีสิทธิรับงานดังกลาวไว
กอน และชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ ๒๔ มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ ธพส. ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีระดับ ปวช. ปวส.

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

แบบสัญญาจาง

และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได จํานวนอยางนอย ๑ คน ใน
แตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๒๕.๑ วิศวกร
๒๕.๒ ชาง
ขอ ๒๕ กฎหมายที่ใชบังคับ
สัญญาฉบับนี้อยูภายใตบังคับและการตีความตามกฎหมายแหงราชอาณาจักรไทย
ขอ ๒๖ ความรับผิดอยางลูกหนี้รวม
ผู รั บ จ า งทุ กรายตกลงรั บ ผิ ดรว มกั น และแทนกั น ต อ ผูวา จา งในการปฏิบั ติง านตามสั ญ ญานี้
ผูรับจางจะตองจัดทําประกันภัย ตามเอกสารเงื่อนไขทั่วไปของสัญญาขอ ๗ และขอ ๘ โดยมีจํานวนเงินที่เอา
ประกันภัยตามที่กําหนดในเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา สําหรับเงื่อนไขของสัญญา
กรณีผูรับจางไมทําประกันภัยหรือไมตออายุประกันภัยตามที่กําหนดไวในวรรคแรก ผูวาจางอาจ
ทําประกันภัยหรือตออายุประกันภัยดังกลาวเอง โดยหักคาเบี้ยประกันภัยจากคาจาง หลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญา หลักประกันเงินลวงหนา หรือหลักประกันผลงาน และผูรับจางจะตองรับผิดชอบในความเสียหาย
ทั้งปวงตอผูวาจางจากการไมปฏิบัติตามสัญญาดังกลาว
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ ........................................... ผูวาจาง
(.........................................)
...........................................

ลงชื่อ .......................................... ผูรับจาง
(.........................................)
...........................................

ลงชื่อ ............................................ พยาน
(...........................................)

ลงชื่อ ............................................ พยาน
(...........................................)

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๒.๓ แบบหนังสือค้ําประกัน

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันการเสนอราคา)
เลขที่ .................................

วันที่ .............………………….....................

ขาพเจา.................……………………………...……………….…...... (ชื่อธนาคาร/บริษัทเงินทุน) สํานักงานตั้งอยู
เลขที่.............................ถนน..........................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต....................................
จังหวัด......................………….โดย..................................……………………… ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร/
บริษัทเงินทุนขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ......…………………………………….………………............…….………
(ชื่อสวนราชการผูจัดการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส) ดังมีขอความตอไปนี้
๑. ตามที่.....……………………………………………..…… (ชื่อผูเสนอราคา) ไดยื่นประกวดราคาสําหรับการจัดจาง
................……………….....………. ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส เลขที่......................………………………....
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคาตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตอบริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด เปนจํานวนเงิน.....................................บาท (...............................................................) นั้น
ขา พเจา ยอมผูก พัน ตนโดยไมมีเ งื่อ นไขที่จ ะค้ํา ประกัน ชนิด เพิก ถอนไมไ ดเ ชน เดีย วกับ ลูก หนี้
ชั ้น ตน ในการชํ า ระเงิ น ตามสิ ท ธิ เ รี ย กร อ งของ บริ ษั ท ธนารั ก ษ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จํ า กั ด จํ า นวนไม
เกิน……………………..บาท (…….........................……........................) ในกรณี....……..………………………………………
(ชื่อผูเสนอราคา) ไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส อันเปนเหตุให บริษัท ธนารักษพัฒนา
สิ นทรั พย จํ ากั ด มี สิ ท ธิ ริ บ หลั ก ประกั น การเสนอราคาการการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ให ช ดใช
คาเสียหายใดๆ รวมทั้งกรณีที่..........……………………………………………………….……….……….. (ชื่อผูเสนอราคา) ได
ถอนใบเสนอราคาของตนภายในระยะเวลาที่ใบเสนอราคายังมีผลอยู หรือมิไดไปลงนามในสัญญาเมื่อไดรับแจงไป
ทําสัญญา หรือมิไดวางหลักประกันสัญญาภายในระยะเวลาที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดย
ข า พเจ า จะไม อางสิทธิ ใดๆเพื่ อโตแ ยงและ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ไม จํ า เปนตองเรี ย กรอง
ให……….........……..………....... (ชื่อผูเสนอราคา) ชําระหนี้นั้นกอน
๒. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแต …......……. (วันยืนยันราคาสุดทาย) ……...…... ถึง ……....…
(วันสิ้นสุดกําหนดยืนราคา) ……......… และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
๓. ถา......………………………………………………………………… (ชื่อผูเสนอราคา) ขยายกําหนดเวลายืนราคา
ของการเสนอราคาออกไป ขาพเจายินยอมที่จะขยายกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันนี้ ออกไปตลอดระยะเวลา
ยืนราคาที่ไดขยายออกไปดังกลาว
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................…................…................ผูค้ําประกัน
(...................................................)
ตําแหนง.........................…......................
ลงชื่อ...................................….................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ................................…....................พยาน
(...................................................)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที่ .................................
วันที่ .............………………….....................
ขาพเจา…….……………………………………………..........……….……………...(ชื่อธนาคาร) สํานักงานตั้งอยู
เลขที่ . ..............…………..ถนน.................……………….ตํ า บล/แขวง................................ อํ า เภอ/เขต
...............................จังหวัด...............................…..โดย.........................................….ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ธนาคาร ขอทํ า หนั ง สื อค้ํ าประกั นฉบับนี้ให ไ วต อ……....………………………...... (ชื่ อส ว นราชการผูวาจาง)
………………............ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมีขอความดังตอไปนี้
๑. ตามที่....……......……………………………………………...(ชื่อผูรับจาง) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทํา
สัญญาจาง.…………………………………………………..…………..………..กับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่....................................
ลงวั น ที่ . ............…………………….....ซึ่ ง ผู รั บ จ า งต องวางหลั กประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาต อผู ว า จ า งเป น
จํานวนเงิน.................บาท (...…………..........................) ซึ่งเทากับรอยละ.……………(........……….................…………………......)
ของมูลคาทั้งหมดของสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตนโดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้ชั้นตนใน
การชําระเงินตามสิทธิเรียกรองของผูวาจางจํานวนไมเกิน....…………………………………………………............บาท
(......................……………………………..………………) ในกรณีที่ผูรับจางกอใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือตองชําระคาปรับ
หรือคา ใชจา ยใดๆ หรือ ผูรับ จา งมิไ ดป ฏิบัติต ามภาระหนา ที่ใ ดๆ ที่กํา หนดในสัญ ญาดัง กลา วขา งตน ทั้ง นี้
โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใดๆ เพื่อโตแยง และผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้นั้นกอน
๒. หากผูวาจางไดขยายระยะเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผดิ แผกไปจากเงื่อนไขใดๆ
ในสัญญา ใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย
๓. หนั ง สื อค้ํ า ประกั น นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ทํ า สั ญ ญาจ า งดั ง กล า วข า งต น จนถึ ง วั น ที่ ภ าระหน าที่
ทั้งหลายของผูรับจางไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ ตราบ
เทาที่ผูรับจางตองรับผิดชอบตอผูวาจางตามสัญญาจางอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................…................…................ผูค้ําประกัน
(...................................................)
ตําแหนง…….......................…......................
ลงชื่อ...................................….................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ................................…....................พยาน
(...................................................)

แบบหนังสือค้ําประกัน

(หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา)
เลขที่ .................................

วันที่ .............………………….....................

ขาพเจา....…………………………………………………………(ชื่อธนาคาร) สํานักงานตั้งอยูเลขที่...............……
ถนน........................………..ตําบล/แขวง..................................อํ าเภอ/เขต.........................…….จั งหวัด
.........................................โดย........................................................….ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทํา
หนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูวาจาง” ดังมี
ขอความดังตอไปนี้
๑. ตามที่......……………………………………………………..………….…… (ชื่อผูรับจาง) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง”
ไดทําสัญญากับผูวาจาง ตามสัญญาเลขที่ .................………………....... ลงวันที่ .……...................... ซึ่งผูรับจางมีสิทธิ
ที่จะขอรับเงินคาจางลวงหนาเปนจํานวนเงิน.......……..............บาท (...................…………………………….......................)
นั้น
๒. ข า พเจ า ยิ น ยอมค้ํ า ประกั น การจ า ยเงิ น ค า จ า งล ว งหน า ที่ ผู รั บ จ า งได รั บ ไปภายในวงเงิ น ไม เกิ น
.......................................บาท (...........................………………............................................)
๓. หากผูรับจางซึ่งไดรับเงินคาจางลวงหนาตามขอ 1 จากผูวาจางไปแลว ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือตาม
เงื่อนไขอื่นๆ แนบทายสัญญา อันเปนเหตุใหตองจายเงินคาจางลวงหนาที่ไดรับไปดังกลาวคืนใหแกผูวาจาง หรือ
ผูรับจางมีความผูกพันที่จะตองจายคืนเงินคาจางลวงหนาแกผูวาจางไมวากรณีใดๆ ขาพเจาตกลงที่จะจายคาจาง
ลวงหนาเต็มตามจํานวน.............………………….บาท (........……..……..................…………………....….....................)
หรือตามจํานวนที่ยังคางอยูใหแกผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับคําบอกกลาวเปนหนังสือจากผูวาจาง
โดยผูวาจางไมจําเปนตองเรียกรองใหผูรับจางชําระหนี้นั้นกอน
๔. หากผูวาจางไดขยายเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ
ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย
๕. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจาง
ตามสัญญาอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................…................…................ผูค้ําประกัน
(...................................................)
ตําแหนง.........................…...............................
ลงชื่อ...................................….................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ................................…....................พยาน
(...................................................)

แบบหนังสือค้ําประกัน

(หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
เลขที่ .................................

วันที่ .............………………….....................

ข า พเจ า ..………………….......………………………(ชื่ อธนาคาร) สํ า นั กงานตั้ ง อยู เลขที่ .........…….......
ถนน..........………...............ตําบล/แขวง……..................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด
.........................................โดย..............................................………………….……..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ไวตอ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูวาจาง” ดังมี
ขอความดังตอไปนี้
๑. ตามที่........ (ชื่อผูรับจาง)............ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูรับจาง” ไดทําสัญญากับผูวาจาง ตามสัญญา
เลขที่.................................. ลงวันที่................................. โดยตามสัญญาดังกลาวผูวาจางจะหักเงินประกันผลงาน
ไวในอัตรารอยละ..................... (........% ) ของคาจางแตละงวดที่ถึงกําหนดจายใหแกผูรับจางนั้น
๒. ขาพเจายอมผูกพันตนเปนผูค้ําประกันผูรับจาง สําหรับเงินประกันผลงาน ซึ่งผูวาจางไดหักคาจางที่
ไดจายใหแกผูรับจางตั้งแตงวดที่..........ถึงงวดที่..........เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น.......................................บาท
(...................................................) ซึ่งผูรับจางไดขอรับคืนไป กลาวคือหากผูรับจางปฏิบัติบกพรอง หรือผิดสัญญา
ขอใดขอหนึ่ง อัน ก อ ให เกิด ความเสีย หายใดแกผูวา จา ง หรือจะตองรับ ผิด ชดใชหนี้ แ กผูวา จา งไมวา กรณี ใ ด
ขา พเจา ยอมชํา ระเงิน คา เสีย หายหรือ หนี้ดัง กลา วขา งตน ใหแ กผูวา จา งทัน ทีที่ไ ดรับ แจง เปน หนัง สือ จาก
ผูวาจาง โดยผูวาจาง ไมตองบอกกลาวลวงหนา หรือไมตองใชสิทธิทางศาลกอน ทั้งผูวาจางไมมีหนาที่ตองพิสูจน
ถึงขอบกพรองดังกลาวของผูรับจางแตประการใดอีกดวย
๓. หากผูวาจางไดขยายเวลาใหแกผูรับจางหรือยินยอมใหผูรับจางปฏิบัติผิดแผกไปจากเงื่อนไขใดๆ
ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้นๆ ดวย
๔. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ ตราบเทาที่ผูรับจางยังตองรับผิดชอบตอผูวาจาง
ตามสัญญาอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................…................…................ผูค้ําประกัน
(...................................................)
ตําแหนง.........................…......................
ลงชื่อ...................................….................พยาน
(...................................................)
ลงชื่อ................................…....................พยาน
(...................................................)

๒.๔ สูตรการปรับราคา

สูตรการปรับราคา
งานกอสรางโครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสราง
สูตรการปรั บ ราคา (Escalation Factor, K) งานจางกอสร างโครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ สว นขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่
กอสราง แบงตามเงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับ
ราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบการ
อาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๓๒ ดังนี้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ
๑. สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได นี้ ใ ห ใ ช กั บ งานก อ สร า งทุ ก ประเภท รวมถึ ง งานปรั บ ปรุ ง และ
ซอมแซม ซึ่งเบิกจายคางานในลักษณะหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง หมวดเงินอุดหนุน และ
หมวดรายจายอื่นที่ เบิ กจ ายในลั กษณะคาที่ดิ นและสิ่ งก อสราง ที่อยูในเงื่อนไขและหลั กเกณฑตามที่ ได
กําหนดไว
๒. สัญญาแบบปรับราคาไดนี้ใหใชทั้งในกรณีเ พิ่มหรือลดคางานจากคางานเดิมตามสัญญา
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันที่
เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สําหรับกรณีที่จัดจางโดยวิธีอื่น ใหใชวันเปดซองราคาแทน
๓. การนําสัญญาแบบปรับราคาไดไปใชนั้น ผูวาจางตองแจงและประกาศใหผูรับจางทราบ เชน
ในประกาศจัดจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และตองระบุในสัญญาจางดวยวางานจางเหมานั้นๆ
จะใชสัญญาแบบปรับราคาได พรอมทั้งกําหนดประเภทของงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใหมีการ
ปรับเพิ่มหรือลดคางานไวใหชัดเจน
ในกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทในงานจางคราวเดียวกัน จะตองแยกประเภทงานกอสราง
แตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานกอสรางนั้นๆ และใหสอดคลองกับสูตรที่กําหนดไว
๔. การขอเงินเพิ่มคางานกอสรางตามสัญญาแบบปรับราคาไดนี้ เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตอง
เรียกรองภายในกําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพนกําหนดนี้ไปแลว
ผูรับจางไมมีสิทธิที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และในกรณีที่ผูวาจางจะเรียก
เงินคืนจากผูรับจาง ใหผูวาจางที่เปนคูสัญญารีบเรียกเงินคืนจากผูรับจางโดยเร็ว หรือใหหักคางานของงวด
ตอไป หรือใหหักเงินจากหลักประกันสัญญา แลวแตกรณี
๕. การพิจารณาคํานวณเงินเพิ่มหรือลด และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจางตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณ และใหถือ
การพิจารณาวินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด
หน้า ๑

ข. ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตร ดังนี้
P = (Po) x (K)
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวย หรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลได หรือราคาคางานเปนงวด
ซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักดว ย ๔% เมื่อตองเพิ่ม ค างานหรื อ
บวกเพิ่ม ๔% เมื่อตองเรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงาน ดังนี้
หมวดที่ ๑ งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม
อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง
๑.๑ ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ
๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
๑.๓ ระบบทอหรือระบบสายตางๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ ทอก าซ
สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
๑.๔ ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
๑.๕ สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบ
พรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
๑.๖ ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน ๓ เมตร
ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So
หมวดที่ ๒ งานดิน
๒.๑ งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปดหนาดิน การเกลี่ยบดอัดดิน
การขุด-ถมบดอัดแนน เขื่อน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ํา คันทาง ซึ่งตองใชเครื่องจักรเครื่องมือกลปฏิบัติงาน

หน้า ๒

สําหรับการถมดินใหหมายความถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้นๆ และมีขอกําหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแนน โดยใชเครื่องจักรเครื่องมือกลเพื่อใหได
มาตรฐานตามที่กําหนดไว เชนเดียวกับงานกอสรางถนนหรือเขื่อนชลประทาน
ทั้งนี้ ใหรวมถึงงานประเภท Embankment, Excavation, Sub-base, Selected Material,
Untreated Base และ Shoulder
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๔๐ Et/Eo+๐.๒๐ Ft/Fo
๒.๒ งานหินเรียง หมายถึง งานหินขนาดใหญนํามาเรียงกันเปนชั้นใหเปนระเบียบจนได ความหนา
ที่ตองการ โดยในชองวางระหวางหินใหญจ ะแซมดวยหินย อยหรือกรวดขนาดตาง ๆ และทรายใหเ ต็ ม
ชองวาง มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุและมีขอกําหนดวิธีปฏิบัติโดยใชเครื่องจักร เครื่องมือกล หรือแรงคน
และให ห มายความรวมถึ ง งานหิ น ทิ้ ง งานหิ น เรี ย งยาแนว หรื อ งานหิ น ใหญ ที่ มี ลั ก ษณะคล า ยคลึ ง กั น
เพื่อการปองกันการกัดเซาะพังทลายของลาดตลิ่งและทองลําน้ํา
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๒๐ lt/lo+๐.๒๐ Mt/Mo+๐.๒๐ Ft/Fo
๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน หมายถึง งานเจาะระเบิดหินทั่วๆ ไป ระยะทางขนยายไป-กลับ ประมาณ
ไมเกิน ๒ กิโลเมตร ยกเวนงานเจาะระเบิดอุโมงคซึ่งตองใชเทคนิคชั้นสูง
ใชสูตร K = ๐.๔๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo
หมวดที่ ๓ งานทาง
๓.๑ งานผิวทาง Prime Coat, Tack Coat, Seal Coat
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๔๐ At/Ao+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo
๓.๒ งานผิวทาง Surface Treatment Slurry Seal
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๓๐ At/Ao+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo
๓.๓ งานผิวทาง Asphaltic Concrete, Penetration Macadam
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๔๐ At/Ao+๐.๑๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo
๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใชเหล็กเสริม ซึ่งประกอบดวย
ตะแกรงเหล็กเสนหรือตะแกรงลวดเหล็กกลาเชื่อมติด (Welded Steel Wire Fabric) เหล็กเดือย (Dowel Bar)
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เหล็กยึด (Deformed Tie Bar) และรอยตอตางๆ (Joint) ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงแผนพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C. Bridge Approach) ดวย
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๓๕ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So
๓.๕ งานทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบอพัก หมายถึง ทอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับ
งานระบายน้ํา (Precast Reinforced Concrete Drainage Pipe) งานรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก
งานดาดคอนกรีตเสริมเหล็กรางระบายน้ําและบริเวณลาดคอสะพาน รวมทั้งงานบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
และงานคอนกรีตเสริมเหล็กอื่น ที่มีรูปแบบและลักษณะงานคลายคลึงกัน เชน งานบอพัก (Manhole)
ทอรอยสายโทรศัพท ทอรอยสายไฟฟา เปนตน
ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ It/Io+๐.๑๕ Ct/Co+๐.๑๕ Mt/Mo+๐.๑๕ St/So
๓.๖ งานโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง หมายถึง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสรางฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน (RC Bearing Unit) ทอเหลี่ย มคอนกรีตเสริมเหล็ก
(RC Box Culvert) หอถังน้ําโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก เขื่อนกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาเทียบเรือ
คอนกรีตเสริมเหล็ก และสิ่งกอสรางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo+๐.๑๕ Ct/Co+๐.๒๐ Mt/Mo+๐.๒๕ St/So
๓.๗ งานโครงสรางเหล็ก หมายถึง สะพานเหล็กสําหรับคนเดินขามถนน โครงเหล็กสําหรับติดตั้ง
ปายจราจรชนิดแขวนสูง เสาไฟฟาแรงสูง เสาวิทยุ เสาโทรทัศน หรืองานโครงเหล็กอื่นที่มีลักษณะคลายคลึง
กัน แตไมรวมถึงงานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๐ lt/lo+๐.๐๕ Ct/Co+๐.๒๐ Mt/Mo+๐.๔๐ St/So
หมวดที่ ๔ งานชลประทาน
๔.๑ งานอาคารชลประทานไมร วมบานเหล็ก หมายถึง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดตางๆ
ที่กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับ และหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอระบายน้ํา
น้ํ า ตก รางเท สะพานน้ํ า ท อลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิ ด อื่น ๆ ที่ไมมีบ านระบายเหล็ ก
แตไมรวมถึงงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบ
ของเขื่อน เปนตน
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๒๐ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๐ St/So
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๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ ก หมายถึ ง อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก ชนิ ด ต า งๆ
ที่กอสรางในแนวคลองสงน้ําหรือคลองระบายน้ํา เพื่อควบคุมระดับและหรือปริมาณน้ํา ไดแก ทอสงน้ําเขานา
ทอระบายน้ํา ประตูระบายน้ํา อาคารอัดน้ํา ทอลอด ไซฟอน และอาคารชลประทานชนิดอื่นๆ ที่มีบาน
ระบายเหล็ ก แต ไม ร วมถึ งงานอาคารชลประทานขนาดใหญ เชน ฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคาร
ชลประทานประกอบของเขื่อน เปนตน
ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๕ St/So
๔.๓ งานบานระบาย Trash-rack และ Steel Liner หมายถึง บานระบายเหล็ก เครื่องกวานและ
โครงยก รวมทั้ง Bulk Head Gate และงานทอเหล็ก
ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ lt/lo+๐.๔๕ Gt/Go
๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต และ Anchor Bar หมายถึง เหล็กเสนที่ใชเสริมในงานคอนกรีตและ
เหล็ก Anchor Bar ของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของเขื่อน ซึ่งมีสัญญา
แยกจายเฉพาะงานเหล็กเฉพาะดังกลาวเทานั้น
ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๖๐ St/So
๔.๕ งานคอนกรีตไมรวมเหล็กและคอนกรีตดาดคลอง หมายถึง งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่หักสวน
ของเหล็กออกมาแยกคํานวณตางหากของงานฝาย ทางระบายน้ําลน หรืออาคารชลประทานประกอบของ
เขื่อน ซึ่งมีสัญญาแยกจายเฉพาะงานคอนกรีตดังกลาวเทานั้น
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๕ lt/lo+๐.๒๕ Ct/Co+๐.๒๐ Mt/Mo
๔.๖ งานเจาะ หมายถึง การเจาะพรอมทั้งฝงทอกรุขนาดรูในไมนอยกวา ๔๘ มิลลิเมตร ในชั้นดิน
หินผุหรือหินที่แตกหัก เพื่ออัดฉีดน้ําปูน และใหรวมถึงงานซอมแซมฐานรากอาคารชลประทาน ถนนและ
อาคารตางๆ โดยการอัดฉีดน้ําปูน
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๒๐ lt/lo+๐.๑๐ Mt/Mo+๐.๒๐ Et/Eo+๐.๑๐ Ft/Fo
๔.๗ งานอั ด ฉี ด น้ํ า ปู น ค า อั ด ฉี ด น้ํ า ปู น จะเพิ่ ม หรื อ ลด ให เ ฉพาะราคาซี เ มนต ที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ตามดัชนีราคาของซีเมนต ที่กระทรวงพาณิชยจัดทําขึ้น ในเดือนที่สงงานแตละงวดกับเดือนที่จัดประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
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หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค
๕.๑ งานวางทอ AC และ PVC
๕.๑.๑ ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K = ๐.๕๐+๐.๒๕ lt/lo +๐.๒๕ Mt/Mo
๕.๑.๒ ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ AC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๔๐ ACt/ACo
๕.๑.๓ ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ PVC และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo +๐.๔๐ PVCt/PVCo
๕.๒ งานวางทอเหล็กเหนียวและทอ High Density Polyethylene
๕.๒.๑ ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาทอและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๕ Mt/Mo +๐.๒๐ Et/Eo +๐.๑๕
Ft/Fo
๕.๒.๒ ในกรณี ที่ผู ว า จ า งเปน ผูจัดหาทอเหล็กเหนีย วและหรืออุป กรณ และให ร วมถึ งงาน
Transmission Conduit
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo +๐.๑๐ Et/Eo +๐.๓๐
GIPt/GIPo
๕.๒.๓ ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาทอ High Density Polyethylene และหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = ๐.๕๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo +๐.๓๐ PEt/PEo
๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงคสงน้ําและงาน Secondary Lining
ใชสูตร K = ๐.๔๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๑๕ Et/Eo +๐.๓๕ GIPt/GIPo
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๕.๔ งานวางทอ PVC หุมดวยคอนกรีต
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ lt/lo +๐.๒๐ Ct/Co+๐.๐๕ Mt/Mo+๐.๐๕ St/So +๐.๓๐
PVCt/PVCo
๕.๕ งานวางทอ PVC กลบทราย
ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๐๕ lt/lo +๐.๐๕ Mt/Mo +๐.๖๕ PVCt/PVCo
๕.๖ งานวางทอเหล็กอาบสังกะสี
ใชสูตร K = ๐.๒๕+๐.๒๕ It/Io +๐.๕๐ GIPt/GIPo
ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเทานั้น
๕.๗ งานกอสรางระบบสายสงแรงสูงและสถานีไฟฟายอย
๕.๗.๑ งานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุ ป กรณ รวมทั้งงานติดตั้งอุป กรณไฟฟา
สถานีไฟฟายอย
สําหรับงานติดตั้ง เสา โครงเหล็กสายสงและอุปกรณ ประกอบดวย ลักษณะงานดังนี้
คือ Preliminary Work (ยกเวน Boundary post), Towers, Insulator String and Overhead Ground
Wire Assemblies, Conductor and Overhead Ground Wire Stringing, Line Accessories,
Grounding Materials
สําหรับงานติดตั้งอุปกรณไฟฟาสถานียอย หมายถึง เฉพาะการติดตั้งอุปกรณไฟฟาเทานั้น
ใชสูตร K = ๐.๖๐+๐.๒๕ lt/lo +๐.๑๕ Ft/Fo
๕.๗.๒ งานกอสรางฐานรากเสาไฟฟา (Tower Foundation) และงานติดตั้ง Boundary Post
ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๒๐ lt/lo +๐.๒๐ Ct/Co +๐.๑๐ St/So +๐.๑๕
Ft/Fo
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๕.๗.๓ งานกอสรางฐานรากอุปกรณไฟฟาสถานีไฟฟายอย
ใชสูตร K = ๐.๕๐+๐.๒๐ lt/lo +๐.๑๕ Ct/Co +๐.๑๕ St/So
๕.๘ งานหลอและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ใชสูตร K = ๐.๓๕+๐.๑๕ lt/lo +๐.๒๐ Ct/Co +๐.๓๐ St/So
๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ Cast in Place
ใชสูตร K = ๐.๓๐+๐.๑๐ It/Io+๐.๒๕ Ct/Co +๐.๓๕ St/So
ประเภทงานและสูตรตอไปนี้ใชเฉพาะงานกอสรางของการไฟฟาสวนภูมิภาคเทานั้น
๕.๙ งานกอสรางสายสงแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙-๑๑๕ KV
๕.๙.๑ ในกรณีที่ผูวาจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณให
ใชสูตร K = ๐.๘๐+๐.๐๕ lt/lo +๐.๑๐ Mt/Mo + ๐.๐๕ Ft/Fo
๕.๙.๒ ในกรณีที่ผูรับจางเปนผูจัดหาวัสดุและหรืออุปกรณ
ใชสูตร K = ๐.๔๕+๐.๐๕ lt/lo +๐.๒๐ Mt/ Mo+๐.๐๕ Ft/Fo + ๐.๒๕
Wt/Wo
ดัชนีราคาที่คํานวณตามสูตรที่ใชสัญญาแบบปรับราคาได จัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย
K
= Escalation Factor
lt
= ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
lo
= ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธี การ
ทางอิเล็กทรอนิกส
Ct
= ดัชนีราคาซีเมนต ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Co = ดัชนีราคาซีเมนตในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
Mt = ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่สงงานแตละงวด
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Mo

= ดัชนีราคาวัสดุกอสราง (ไมรวมเหล็กและซีเมนต) ในเดือนที่จัดประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
St
= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่สงงานแตละงวด
So
= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
Gt
= ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Go = ดัชนีราคาเหล็กแผนเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
At
= ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Ao = ดัชนีราคาแอสฟลท ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
Et
= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Eo
= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
Ft
= ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่สงงานแตละงวด
Fo
= ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
ACt = ดัชนีราคาทอซีเมนตใยหิน ในเดือนที่สงงานแตละงวด
ACo = ดั ช นี ร าคาท อ ซี เ มนต ใ ยหิ น ในเดื อ นที่ จั ด ประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
PVCt = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่สงงานแตละงวด
PVCo = ดัชนีราคาทอ PVC ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
GIPt = ดัชนีราคาทอเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่สงงานแตละงวด
GIPo = ดั ช นี ร าคาท อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดว ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
PEt = ดัชนีราคาทอ High Density Polyethylene ในเดือนที่สงงานแตละงวด
PEo = ดัชนีราคาทอ High Density Polyethylene ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟาในเดือนที่สงงานแตละงวด
Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟา ในเดือนที่จัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ค. วิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
๑) การคํานวณคา K จากสูตรตามลักษณะงานนั้นๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุกอสรางของ
กระทรวงพาณิชย โดยใหฐานของป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนเกณฑในการคํานวณ
หน้า ๙

๒) การคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยู ในสัญญาเดี ย วกั น
จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรที่ได
กําหนดไว
๓) การคํานวณหาคา K กําหนดใหใชเลขทศนิยม ๓ ตําแหนงทุกขั้นตอน โดยไมมีการปดเศษ
และกําหนดใหทําเลขสัมพันธ (เปรียบเทียบ) ใหเปนผลสําเร็จกอน แลวจึงนําผลลัพธไปคูณกับตัวเลขคงที่
หนาเลขสัมพันธนั้น
๔) ใหพิจารณาเงินเพิ่ม หรือลดราคาคางานจากราคาที่ผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูวาจาง
เมื่อคา K ตามสูต รสํา หรับ งานกอ สรา งนั้น ๆ ในเดือ นที่สง มอบงานมีคา เปลี่ย นแปลงไปจากคา K ใน
เดือนที่เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มากกวา ๔% ขึ้นไป โดยกําหนดเฉพาะสวนที่เกิน
๔% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดคางานแลวแตกรณี (โดยไมคิด ๔% แรกให)
๕) ในกรณีผูรับจางไมสามารถทําการกอสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเปน
ความผิดของผูรับจาง K ตามสูตรตางๆ ที่จะนํามาใชในการคํานวณคางาน ใหใชคา K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญา หรือคา K ของเดือนที่สงมอบงานจริง แลวแตวาคา K ตัวใดจะมีคานอยกวา
๖) การจายเงินแตละงวดใหจายคาจางงานที่ผูรับจางทําใหแตละงวดสัญญาไปกอน สวนคา
งานเพิ่มหรือคางานลดลง ซึ่งจะคํานวณไดตอเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุกอสราง ซึ่งนํามาคํานวณหาคาของ
เดือนที่สงมอบงานงวดอื่นๆ เปนที่แนนอนแลว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได ใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับ
สํานักงบประมาณ

หน้า ๑๐

๒.๕ บทนิยาม

บทนิยาม
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคารับจางในการประกวดราคาจางของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางอ อมในกิ จ การของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เขาเสนอราคารับจางในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสของบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
๑. มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจ การของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคลรายหนึ่ ง มีอํานาจหรื อ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย
ที่เสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
๒. มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิด ในห างหุนสว นจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรื อบริ ษัทมหาชนจํ า กั ด
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือ เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
คํ า ว า “ผู ถื อ หุ น รายใหญ ” สํ า หรั บ กรณี ผู เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น ระหว า ง
ผูเสนอราคาดวยกัน หมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่น
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
๓. มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง ๑. และ ๒. โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํ ากั ด หรื อบริ ษัทมหาชนจํ า กั ด อี กรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไม
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน ๑. ๒. หรือ ๓. ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในคราวเดีย วกัน ใหถือวาผูเ สนอราคาหรือผูเ สนองานนั้น มีความสัมพัน ธ
กันตาม ๑. ๒. หรือ ๓. แลวแตกรณี

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรคหรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการเสนอราคาตอบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด ไมวาจะกระทํ าโดยการ
สมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียกรับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปน เท็จ หรือ
กระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือ
เพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคารายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับบริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบบริษัท ธนารักษพัฒนา
สินทรัพย จํากัด โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

๒.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว
ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….……. ขนาดไฟล....................... จํานวน ……...…….......แผน
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ไฟลขอมูล………………………….……. ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….……... ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล………………………….…... ขนาดไฟล....................... จํานวน …….……….......แผน
- สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล………………………….……. ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผน
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………….…….. ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผน
- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
 ไมมีผูถือหุนรายใหญ
 มีผูถือหุนรายใหญ
ไฟลขอมูล…………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล………………….…….. ขนาดไฟล....................... จํานวน ………….….......แผน
 ๒. ในกรณีผูยื่นขอเสนอไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
ไฟลขอมูล……………..ขนาดไฟล....................... จํานวน ……………........แผน

 (ข) คณะบุคคล
- สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
ไฟลขอมูล………………ขนาดไฟล....................... จํานวน …….……….......แผน
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
ไฟลขอมูล……………...ขนาดไฟล....................... จํานวน ……….…….......แผน
 ๓. ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
- สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………… ….......แผน
 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ
ไฟลขอมูล…………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูควบคุม
 มีผูควบคุม
ไฟลขอมูล………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- สํานาหนังสือบริคณหสนธิ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน

- บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี)
 ไมมีผูถือหุนรายใหญ
 มีผูถือหุนรายใหญ
ไฟลขอมูล……………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
- ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
 ไมมีผูมีอํานาจควบคุม
 มีผูมีอํานาจควบคุม
ไฟลขอมูล……………………………..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน

 ๔. อื่นๆ (ถามี)
 .......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
 ......................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล…………….………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
 ........................................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………………….….…..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................ผูยื่นขอเสนอ
(...........................................................)

บัญชีเอกสารสวนที่ ๒


๑. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน ………..…….......แผน



๒. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน



๓. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน



๔. สรุ ป รายละเอี ย ดประกอบการอธิ บ ายเอกสารตามที่ หน วยงานของรั ฐกํ า หนดให จั ด ส ง ภายหลั ง
วันเสนอราคา เพื่อใชในประกอบการพิจารณา (ถามี) ดังนี้
๔.๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
๔.๒ ……………………………………………………………………………………………………………………………
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน



๕. อื่นๆ (ถามี)
๕.๑...............................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
๕.๒...............................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน
๕.๓...............................................................................................................................................
ไฟลขอมูล……………………………….……..ขนาดไฟล....................... จํานวน …………….......แผน

ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารหลักฐานที่ขาพเจาไดยื่นมาพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.............................................................ผูย ื่นขอเสนอ
(...........................................................)

๓. ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
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ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
งานจางกอสราง โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑ งานเตรียมพื้นที่กอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
๑. ความเปนมาของโครงการ
บริ ษัท ธนารั กษ พัฒนาสิ นทรัพย จํากัด (ธพส.) ตอ งการพัฒ นาโครงการพัฒ นาพื ้น ที ่ส ว นขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C เนื่องจาก ธพส. ตองการใหศูนยราชการฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนทุกภาคสวนของสังคมใหไดรับความสะดวกในดานอาคารสถานที่ที่เอื้อ
ตอการใหบริการประชาชนทุกกลุมอยางเทาเทียมกัน และเพิ่มความสะดวกในการใหบริการประชาชนผูมา
ติดตอราชการ หากเกิดโครงการนี้จะชวยลดงบประมาณคาเชาอาคารเอกชนของหนวยงานภาครัฐที่มีสถานที่
ทํางานไมเพียงพอ หรือไมมีพื้นที่ทํางานเปนของตัวเอง ทําใหตองเชาอาคารสํานักงานของภาคเอกชนซึ่งเปน
ภาระงบประมาณภาครัฐในระยะยาว นอกจากนั้นเพื่อใชประโยชนที่ดินภายในศูนยราชการฯ ใหเต็มศักยภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด เนื่องจากปจจุบันบางสวนยังคงเปนที่ดินราชพัสดุวางเปลาที่ยังไมมีการใชประโยชน
เต็มที่
๒. วัตถุประสงคของโครงการ
ธพส. มีความประสงคจะประกวดราคาการจางกอสรางงานกอสราง โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C ในสวนของงานเตรียมพื้นที่กอสราง
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๓.๔ ไม เ ป น บุ คคลซึ่ งอยู ร ะหวางถูกระงับ การยื่น ขอเสนอหรือทําสัญ ญากับ หนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๑/๗
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๓.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๓.๖ มี คุณสมบั ติและไม มีลั กษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๓.๘ ไมเ ปน ผู มีผ ลประโยชนร ว มกัน กับ ผูยื ่น ขอ เสนอรายอื ่น ที ่เ ขา ยื ่ น ข อ เสนอให แ ก ธพส.
ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ ไมเ ปน ผูก ระทํา การอัน เปน การขัด ขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๓.๙ ไม เ ป น ผู ไ ด รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม ย อมขึ้ น ศาลไทย เว น แต รั ฐ บาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๑๐ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งมี ผ ลงานด า นงานโยธา เช น งานปรั บ เตรี ย มพื้ น ที่ งานขุ ด งานถม
งานรื้อถอนอาคาร งานรั้ว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่
ธพส. เชื่ อถื อ มี มูลค างานไม น อยกว า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิ บลานบาทถ วน) ใน ๑ สัญ ญา ซึ่ง ไดร วม
ภาษีมูลคาเพิ่มแลว โดยตองเปนผลงานที่แลวเสร็จไมเกินระยะเวลา ๓ (สาม) ป นับถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
๓.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม
๓.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ เปนนิติบุคคลรายเดียว และตองเปนนิติบุคคลที่
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
๓.๑๔ การพิจารณาผลงานตามขอ ๓.๑๐ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ผลงานที่นํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ ธพส. เชื่อถือ
(๒) ผลงานที่นํามายื่นตองเปนผลงานที่แลวเสร็จสมบูรณตามเงื่อนไขสัญญาแลว โดยผลงาน
ดังกลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๓ (สาม) ป นับถึงวันที่ยื่นซอง โดยตองมีสําเนาสัญญาจางและหนั งสื อ
รับรองผลงานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบไดวามีผลงานถูกตอง
ครบถวนตามที่กําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี)
(๓) หนั ง สื อ รั บ รองผลงานข า งต น ต อ งออกโดยหั ว หน า หน ว ยงานหรื อ ผู มี อํ า นาจของ
หนวยงานที่วาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดผลงาน
ตามที่กําหนดในขอ ๓.๑๐

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๒/๗
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๔. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการจัดเตรียมเอกสารและประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ขอบเขตของงานกอสรางที่สําคัญ ประกอบดวย
๔.๑ งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป
๔.๒ งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ
๔.๓ งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ
๔.๔ งานปรับพื้นที่ (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปทิ้ง พรอมรื้อถอนวงเวียนและปรับ
เกาะกลางถนน)
๔.๕ งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ใหม
๔.๖ งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนยราชการฯ
๕. รายละเอียดของงาน
๕.๑ งานรื้อถอนและขนยายซากอาคาร ๑๙ ป
องคประกอบของงานที่ตองทําการรื้อถอนและขนยายซาก
๕.๑.๑ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร า งทั้ ง หมด ได แ ก อาคาร ๑๙ ป และอาคารโรงจอดรถ
การรื้อถอนตองรื้อถอนฐานรากดวย
๕.๑.๒ ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่ ไดแก ถนนทางเดิน โคมไฟ เสาไฟฟาและอื่น ๆ
ผูรับจางตองทําการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ ตามขอ ๕.๑.๑ และ ๕.๑.๒ และขน
ซากไปทิ้งนอกโครงการ
๕.๒ งานกอสรางรั้วรอบโครงการ ประตูกอสราง ปายประชาสัมพันธ
ดําเนินการกอสรางรั้วแผนโลหะ (Metal Sheet) กั้นขอบเขตบริเวณกอสราง เพื่อปองกั น
อันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยรั้วจะมีความสูง ๖.๐๐ เมตร และ ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดของการกอสรางรั้ว และ
รูปแบบของรั้วตามเอกสารแนบ
๕.๓ งานสูบน้ําออกจากบอน้ําและเคลียรตะกอนและเกลี่ยดินลงบอน้ําภายในโครงการ
ดําเนินการสูบน้ําออกจากบอน้ําภายในโครงการ เขาสูทอระบายน้ํา ในกรณีที่มีน้ําจากฝนตก
เขามาเพิ่มเติมในบอยังอยูในความรับผิดชอบในการดําเนินการการสูบน้ําดังกลาว หากจะมีการเคลื่อนตัวของ
ดินริมถนน ผูรับจางตองดําเนินการปองกัน
ปรับพื้นบอน้ําและนําดินเลนกนบอออกจากพื้น กนบอนํามาตากใหแหง แลวทําการขุดดิ น
บริเวณอื่นในโครงการ รวมทั้งดินที่กองภายในโครงการ นําไปปรับลงกนบอ ๒ ชั้น มีความหนารวมประมาณ
๑.๒๐ เมตร โดยมีการบดอัดดินใหแนน
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๕.๔ งานปรับพื้นที่ (ปรับไถเศษวัชพืช ขนขยะและเศษคอนกรีตไปทิ้ง พรอมรื้อถอนวงเวียนและ
ปรับเกาะกลางถนน)
ภายในโครงการมีเศษวัสดุกองอยูจํานวนมากโดยวัสดุดังกลาวจะเปนเศษกอนคอนกรีตและ
ขยะ รวมทั้งเศษใบไมและกิ่งไม ผูรับจางตองนําไปทิ้งภายนอกโครงการและดําเนินการปรับไถวัชพืชที่ปกคลุม
พื้นที่ภายในโครงการ และนําออกไปทิ้ง
ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนวงเวียนและเทพื้นถนนใหมตามที่กําหนดในแบบ และปรับแตง
เกาะกลางถนนใหมตามแบบ และใหนําปายที่เกาะกลางนําสงคืน ธพส.
๕.๕ งานกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว
ดําเนินการกอสรางกอสรางจุด Check point ขสมก. ชั่วคราว รูปแบบและจุดติดตั้งตามเอกสาร
แนบ
๕.๖ งานลอม ขนยายตนไม และนําไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนยราชการ
ดําเนินการลอมตนไมตามทะเบียนบัญชีที่แนบและนําไปปลูกในพื้นที่โครงการศูนยราชการฯ
ตามตําแหนงที่ ธพส. กําหนด
๖. วงเงินในการจัดจาง
กรอบวงเงินในการจั ดจางไมเกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบลานบาทถว น) ซึ ่ง ไดร วมภาษี
มูลคาเพิ่มแลวและภาษีที่เกี่ยวของทั้งหมดแลว
๗. ระยะเวลาการดําเนินงานและสงมอบงาน
ผูรับจางตองปฏิบัติงานที่ไดรับจางตามสัญญาใหแลวเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาไมเกิน ๗๕
(เจ็ดสิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงใหเริ่มทํางานจาก ธพส.
๘. คาจางและการชําระเงิน
ธพส.จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคา
เหมารวมเปนเกณฑ และจะทําการจายเงินคาจางตามสัญญางวดเดียว เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานแลวเสร็จ ครบถวน
ตามแบบกอสรางและรายการตางๆที่กําหนด
๙. การจายเงินลวงหนา
- ไมบังคับใช ๑๐. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส จะต องทํ าสั ญญาจางตามแบบสั ญญา หรือทําขอตกลงเปน
หนังสือกับ ธพส. ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให ธพส. ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
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๑๐.๑ เงินสด
๑๐.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นตสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ (สาม) วันทําการ
๑๐.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๑๐.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่ อบริ ษัทเงิ น ทุ น ที่ ธ นาคารแห งประเทศไทยแจง เวีย นให ทราบ โดยอนุโ ลมใหใช ตามตัว อย างหนั ง สื อ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๑๐.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๑๑. ขอกําหนดและเงื่อนไขประกอบการทํางาน
๑๑.๑ ผู รั บ จ า งต องทํ า แผนการดําเนิน งานกอสราง และแบบงานกอสรางตางๆ ที่เกี่ย วของให
ครบถวน และผูรับจางตองมีวิศวกรลงนามรับรองแบบกอสรางตามกฎหมายโดยศึกษาจากเอกสารประกอบ
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และสอบถามปญหาความไมสมบูรณและขอขัดแยงของแบบ
ตางๆ หรือรายละเอียดที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูวาจางไดทราบและรวมกันแกไขปญหากอนการทํางาน หามผูรับจาง
ตัดสินใจกระทําโดยพลการ
๑๑.๒ ผูรับจางตองใชวัสดุตางๆ และตองทํางานแตละขั้นตอนใหถูกตองตามรูปแบบและมาตรฐาน
งานชางที่ดีและผูรับจางตองดูแลดานความปลอดภัย ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายใน
บริเวณพื้นที่งานกอสรางใหไดผลดีในแตละวันของการทํางาน และตองไมเกิดความสกปรก เปรอะเปอนบนพื้นที่
นอกการทํางาน
๑๑.๓ การทํากรมธรรมประกันภัย ผูรับจางจะตองจัดใหมีการประกันภัยความเสียหายตอ
การ
ปฏิบัติงานกอสรางตลอดอายุสัญญา และมีมูลคาความคุมครองไมนอยกวามูลคาตามสัญญากับบริษัทประกันภัย
ที่ จ ดทะเบี ย นหรื อมี สิ ทธิ ดํา เนิ น การภายในประเทศที่ ธพส. เห็น ชอบ โดยผูรับ จางตอ งสง มอบกรมธรรม
ประกันภัยซึ่งมีผลคุมครองตั้งแตวันที่ลงนามในสัญญาพรอมใบเสร็จแสดงการชําระคาเบี้ยประกันใหแกผูซื้อ
ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาโดยในกรมธรรมจะตองระบุชื่อ ธพส. ใหเปน ผูเอา
ประกันภัยรวมในฐานะเจาของโครงการ ทั้งนี้กรมธรรมประกันภัยดังกลาวตองมีความคุมครองความรับผิดตาม
กฎหมายตอบุคคลภายนอกอันเกิดจากการกอสราง เปนวงเงินจํากัดความรับผิดไมนอยกวารอยละ ๒๕ (ยี่สิบ
หา) ของมูลคาตามสัญญา
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๑๑.๔ ผูรับจางตองจัดใหมีการประชุม การรวมกันเดินตรวจสอบรวมกัน และตองจัดทํารายงานการ
ประชุม การตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานใหครบทุกเดือน
๑๑.๕ ผูรับจางตองจัดทําปายงานกอสรางหรือเครื่องหมายเตือนภัยตางๆ โดยตองติดตั้งใหเห็นได
ชัดเจนอยางเหมาะสมและเพียงพอ ตามที่ ธพส. เห็นชอบ
๑๑.๖ ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางโดยใชความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับหนวยงานซึ่งมีสถานที่ปฏิบัติงานอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานที่กอสราง
๑๑.๗ ผูรับจางตองคํานึงถึงการรับน้ําหนักบรรทุกของพื้นที่กอสราง เสียง แรงสั่นสะเทือนและ
การรั่วซึมของน้ําในบริเวณพื้นที่กอสรางอันจะสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงดวย
๑๑.๘ กรณีแบบแปลน วัสดุ อุปกรณ หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของมีความขัดแยงกัน ใหถือความเห็น
ของผูวาจางเปนสิ้นสุด
๑๑.๙ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมสถานที่หรือสํานักงาน พรอมอุปกรณสํานักงาน เชน คอมพิวเตอร
โต ะทํ างาน เก า อี้ เครื่ องพิ มพ เ อกสาร เครื่องถายเอกสาร ฯลฯ พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหแก
ผูควบคุมงานของผูวาจางดวย
๑๑.๑๐ ผูรับจางจะตองจัดหาเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําโครงการ เพื่อดูแลทรัพยสินของ
ผูรับจาง และโครงการ
๑๑.๑๑ ผูรับจางจะต องรับผิดชอบค าใชจ ายสาธารณูปโภคที่ใช ในการดําเนิ นโครงการทั้ งหมด
จนกวาจะทําการสงมอบโครงการ
๑๑.๑๒ ผูรับจางจะตองขออนุมัติแผนโครงการ บุคลากร รูปแบบ วิธีการและวัสดุ กับ ธพส. กอน
ดําเนินการ ซึ่งในชวงดําเนินการโครงการจะตองไมมีผลกระทบตอหนวยงานที่อยูในบริเวณขางเคียงสถานที่
กอสรางโครงการ
๑๑.๑๓ ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งสาธารณูปโภคชั่วคราวที่ตองใชในการดําเนินงานกอสราง
เชน มิเตอรไฟฟา มิเตอรน้ําประปา ระบบโทรศัพท และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
๑๑.๑๔ ผูรับจางตองจัดทําเอกสารแจงเพื่อทราบในการดําเนินการกอสราง สงให ธพส.
๑๒. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูรับจางซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกัน
ความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๒๔ (ยี่สิบสี่) เดือน นับถัดจากวันที่ ธพส. ไดรับมอบ
งานงวดสุดทาย โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง มิฉะนั้นแลว ผูวาจางจะดําเนินการซอมเองหรือจางผูอื่นซอม และผูรับจางตองจายเงิน
คาซอมดังกลาวใหแกผูวาจางโดยไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)

๑๓. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
จะกําหนด ดังนี้
๑๓.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก ธพส.
จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๑๓.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๑๓.๑ จะกําหนดคาปรับเปน
รายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ (ศูนยจุดศูนยหนึ่ง) ของราคางานจาง
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
๑๕. การหักเงินประกันผลงาน
- ไมบังคับใช ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๗. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต ....................................................................................... หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข........................, ........................ ในวันและ
เวลาราชการ
ผู ส นใจต องการทราบรายละเอีย ดเพิ่มเติมเกี่ย วกับ สถานที่หรือแบบรูป รายการละเอีย ด โปรด
สอบถามมายัง บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) ผานทางอีเมล....................................................
หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่.................................................................................. โดย
บริ ษั ท ธนารั ก ษ พั ฒ นาสิ น ทรั พ ย จํ า กั ด (ธพส.) จะชี้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กล า วผ า นทางเว็ บ ไซต
.................................................... และ www.gprocurement.go.th ในวันที่....................................................
ประกาศ ณ วันที่ ....................................
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑
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๔. แบบหนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือ
ความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยฯ

แบบหนังสือยืนยันตนเองวาไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยฯ

แบบหนังสือยืนยันตนเองวา
ไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยฯ
(เฉพาะนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ)
เรียน ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
ขาพเจา ........................... [ชื่อนิติบุคคลตางประเทศ] ........................... ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ณ ................................................ ตามกฎหมายของประเทศ ..................................... ปรากฏตาม
.............................. รับรองโดย ........................................................................... สํานักงานใหญ ตั้งอยูที่
......................................................................................... โดย .......................................เปนผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ ....................................................................... ฉบับลงวันที่
......... เดือน ............................ พ.ศ. ................ และหนังสือมอบอํานาจ (ถามี) ลงวันที่ ............................ ขอ
ยืนยันวา
ขาพเจาไมเปนผูที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
(กรณีนิติบุคคลที่ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมครองซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย ใหแนบหนังสือ
คําสั่งของรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันในการปฏิเสธไมขึ้นศาล
ไทยที่มีผลตามกฎหมายไทย ซึ่งออกโดยหนวยงานที่เกี่ยวของมาพรอมกับการยื่นขอเสนอครั้งนี้มาดวย)
หากปรากฏข อ เท็ จ จริ ง ภายหลั ง ไม ว า ก อ นหรื อ หลั ง ทํา สั ญ ญา ว า หนั ง สื อ ยื น ยั น ตนเองข า งต น นี้
มีขอความอันเปนเท็จ บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด (ธพส.) มีสิทธิที่จะตัดรายชื่อขาพเจาออกจากการเปน
ผูเสนอราคาหรือยกเลิกสัญญาที่ไดลงนามไปแลว และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหาย รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ ธพส. วาดวยการจาง พ.ศ.๒๕๔๔
ลงชื่อ ...................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง .........................................................
ประทับตรา (ถามี)
วันที่ .......... เดือน .............................. พ.ศ. ................
โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

๕. ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(สําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน/หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน)
บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด มีความประสงคจะดําเนินการจัดทําสัญญาจัดซื้อจัดจ าง
“โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C” ภายใต
กระบวนการที่กําหนดตามกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตลอดจนความ
รวมมือปองกันและตอตานทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ เพื่อใหเกิดการใช เ งิ น งบประมาณอย า งคุ ม ค า
และปฏิ บั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยความโปร ง ใสและเป น ธรรมยิ่ ง ขึ้ น จึงกําหนด ใหผูประกอบการที่รวมลง
นามในขอตกลงคุณธรรมนี้เทานั้น เปนผูมีสิทธิ์เขารวมกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐในโครงการนี้
ดังนั้น เพื่อการดําเนินการโครงการความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐประสบผลสําเร็จ ขาพเจาผูประกอบการ …………………………………………………………………………………
ผูซึ่งเขารวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการตอตานทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ จึงไดรวมทําขอตกลงคุณธรรมความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐและผูประกอบการ เห็นพองตองกันใหมีผูสงั เกตการณ ดังตอไปนี้
๑. นายรังษี
เหลืองวารินกุล
๒. นายธานี
พุฒิพันธุพฤทธิ์
๓. ดร.ธีรพล
กาญจนากาศ
๔. นายยงยุทธ
ตรีรัตนพิทักษ
๕. นางเพียงใจ
ชินวิภาส
ในความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐสําหรับการดําเนินการ
ตามโครงการขางตน
หนวยงานภาครัฐ ผูประกอบการ และผูสังเกตการณ จึงรวมทําขอตกลงคุณธรรมรวมมือปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด ดังนี้
๑. หนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐมีเจตจํานงอันแรงกลาที่จะใชหลักการทางคุณธรรมเปนเครื่องชวยใหเกิด
ความรวมมือและรวมใจระหวางทุกฝายอันจะเกิดผลใหการดําเนินโครงการขางตนปลอดจากการทุจริต หรือ
การกระทําโดยมิช อบทั้งปวง เพื่อ ใหก ารใชเ งิน งบประมาณสําหรับ การดําเนิน งานตามโครงการดังกลาว
เปนไปอยางคุมคามีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง จึงขอใหคํามั่น
สัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมไวดังตอไปนี้

โครงการพัฒนาพื้นที่สวนขยาย ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C
สัญญาที่ ๑.๑.๑

หนา ๑

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

๑.๑ เปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ตามขั้นตอนที่กําหนด เชน
(๑) แผนการจัดซื้อจัดจางของโครงการ
(๒) ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
(๓) ประกาศจัดซื้อจัดจาง พรอมเปดเผยขอมูลราคากลาง
(๔) รายชื่อผูรับ/ซื้อเอกสาร
(๕) รายชื่อผูยื่นเอกสารการเสนอราคา
(๖) รายชื่อผูเสนอราคาที่ไมมีผลประโยชนรวมกัน
(๗) รายชื่อผูผานการพิจารณาคุณสมบัติและขอเสนอดานเทคนิค
(๘) รายชื่อและราคาของ ผูเสนอราคาทุกราย
(๙) รายชื่อผูชนะการเสนอราคาและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง
(๑๐) สัญญา
(๑๑) การแกไขสัญญา
(๑๒) การสงมอบงาน
(๑๓) การตรวจรับงาน
(๑๔) การจายเงิน
(๑๕) ขอรองเรียนและผลการพิจารณาขอรองเรียน โดยเผยแพรไวในเว็บไซตหนวยงาน
และเว็บไซต e-GP เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปสามารถมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐได
๑.๒ ปฏิบัติตอ ผูป ระกอบการซึ่ง เปน ผูเขารว มเสนอราคาทุก รายอยางเทาเทีย มกัน เชน
ใหขอมูลเดียวกันกับผูเสนอราคาทุกราย กรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการแกไข
คุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารตั้งแตตน ใหหนวยงานภาครัฐจัดทําเปนเอกสาร
ประกวดราคาเพิ่มเติม รวมทั้ง แจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบ
และไมใหขอมูลที่เปนความลับหรือที่เปนประโยชนกับผูเสนอราคารายหนึ่งรายใด ที่จะทําใหไดรับประโยชน
ในขั้นตอนการเสนอราคาหรือการดําเนินการตามสัญญา เพื่อสนับสนุนใหเกิดการแขงขันอยางเปนธรรม เปนตน
๑.๓ กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการดําเนินการใดๆ กับผูประกอบการซึ่งเปนผูเขารวม
เสนอราคา/ผูทําสัญญา ในลักษณะที่กอใหเกิดขอสงสัยที่สอไปในทางทุจริต หรืออาจนําไปสูการทุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ พรอมทั้ง มาตรการปองกันมิใหมีการเรียก-รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดทั้งเพื่อ
ตนเองและผูอื่น เพื่อกําหนดเงื่อนไขหรือผลประโยชนตอบแทน เพื่อชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิ
เขาทําสัญญากับหนวยงานภาครัฐเจาของโครงการจัดซื้อจัดจางโดยไมเปนธรรม หรือกีดกันผูเสนอราคารายใดมิ
ใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม
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๑.๔ อนุญาตและอํานวยความสะดวกใหผูสังเกตการณเขารวมสังเกตการณในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจา งภาครัฐ ตลอดระยะเวลาของโครงการในทุกขั้น ตอนของการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งรวมถึงขั้ น ตอน
ดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดราคากลาง หรือการเปดเผยราคากลาง
(๒) การจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)
(๓) การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา หรือทุกขั้นตอนของการดําเนินการจั ดซื้ อจัด
จาง
(๔) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้เจาของโครงการตองกําหนดการ
ประชุมและใหขอมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับการประชุมใดๆ ที่มีขึ้นระหวางเจาของ
โครงการกับผูทําสัญญาใหผูสังเกตการณไดทราบ
๑.๕ กําหนดมาตรการและชองทางที่ส ะดวกต อการปฏิบั ติสําหรั บผูที่พบเห็นวากรรมการ
เจาหนาที่ หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางผูใดมิไดปฏิบัติตามขอตกลงฯ หรือไดกระทําการใดๆ ที่
ไมเปนไปตามขอตกลงฯ กําหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตหรืออาจนําไปสูการทุจริตได ให
สามารถแจงหนวยงานภาครัฐเจาของโครงการ นอกจากนี้ อาจแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูพิจารณา
เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน โดยเจาของ
โครงการอาจพิจารณาดําเนินการทางวินัยควบคูไปดวยก็ไดหากผูที่เกี่ยวของนั้นเปนเจาหนาที่ของรัฐ
๒. ผูประกอบการซึ่งเปนผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญา หรือตัวแทน
ผูป ระกอบการซึ่งเปน ผูเ ขา รว มเสนอราคา/ผูทํา สัญญา หรือ ตัว แทน ซึ่ง เสนอตัว เพื่อ
ขอรับ โอกาสในการดําเนินงานตามโครงการขางตนใหกับหนวยงานของรัฐ ตระหนักดีวาผูประกอบการที่ มี
คุณธรรม เปนผูมีบทบาทสําคัญยิ่งในการรวมปองกันและตอตานทุจริตในการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหการดําเนิน
โครงการดังกลาวในทุกขั้นตอนปลอดจากการทุจริต หรือการกระทําโดยมิชอบทั้งปวง สมดังเจตจํานงของ
หนวยงานภาครัฐจึงขอใหคํามั่นสัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมไว ดังตอไปนี้
๒.๑ ปฏิบัติตามมาตรการและวิธีการดําเนินงานที่จําเปนเพื่อปองกันการทุจริตภาครัฐและ
สนับสนุนใหกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐเปนไปดวยความโปรงใสและเปนธรรม ดังนี้
(๑) กํา หนดใหมีน โยบายตอ ตา นการทุจ ริต ประพฤติมิช อบ พรอ มทั ้ง สื ่อ สาร
นโยบายการตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบใหทั่วถึงทั้งองคกร
(๒) ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอยางเครงครัด ซึ่งรวมถึงจัดทําบัญชีแสดงรายการ
รั บ จ ายของโครงการที่ เป น คูสั ญญากั บหนว ยงานของรัฐ ยื่น ตอกรมสรรพากรตามพระราชบัญ ญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา
๑๐๓/๗ วรรคสอง
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๒.๒ ไม ใ ห เสนอให หรื อ รั บ ว า จะให ท รั พ ย สิน หรื อ ประโยชน อื่ น ใด หรื อ จู ง ใจให ร ว ม
ดําเนินการใดๆ ทั้งในทางตรงและทางออม อันเปนการใหประโยชนในการเสนอราคา หรือการสมยอมกันใน
การเสนอราคาตอหนวยงานภาครัฐ อันนํามาซึ่งความไดเปรียบและไดรับผลประโยชนตอบแทนบางประการใน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจาง หรือการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งกอน ระหวาง การเสนอราคา และหลังการทําสัญญา
จัดซื้อจัดจาง
๒.๓ ยิ น ยอมและอํ า นวยความสะดวกให ผู สั ง เกตการณ ต ามข อ ตกลงฯ นี้ เข า ร ว ม
สังเกตการณและตรวจสอบโครงการไดในขั้น ตอนตางๆ เชน เดีย วกับ หนว ยงานเจาของโครงการ รวมถึง
การตรวจรับงานและการจัดทําบัญชีแสดงรายการรับจายของโครงการ
๒.๔ ผูทําสัญญาตองรับผิดชอบการกระทําของผูรับเหมาชวงใดๆ ของตน (ถามี) เสมือน
เปน การกระทํา ดว ยตนเองและต องจัด การใหผูรับ เหมาชว งเหลา นั้น ต องมี ห นา ที่ ป ฏิบัติเ สมื อ นเปน ผูรวม
ลงนามในสัญญาฯ นี้
๒.๕ ในกรณีที่พบวาผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญาหรือตัวแทนรายใดมิไดปฏิบัติตามขอตกลง
ฯ หรือไดกระทําการใดๆ ที่ไมเปนไปตามขอตกลงฯ กําหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริตหรือ
อาจนําไปสูการทุจริตได ใหแจงหนวยงานภาครัฐเจาของโครงการ นอกจากนี้อาจแจงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เป น ผู พิ จ ารณา เช น สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห ง ชาติ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เปนตน
๓. ผูสังเกตการณ (Observer)
ผูสังเกตการณที่มีความเปนอิสระ มีความเปนกลาง มีคุณธรรม และมีความรูความสามารถ
ในวิชาชีพเฉพาะในทุกดานที่เกี่ยวของกับโครงการขางตน เปนเสมือนกลไกสําคัญในการรวมปองกันและตอตาน
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหการดําเนินโครงการดังกลาวในขั้นตอนตางๆ ปลอดจากการทุจริต หรือการ
กระทําโดย มิชอบทั้งปวง จึงขอใหคํามั่นสัญญาในการปฏิบัติตามขอตกลงคุณธรรมไว ดังตอไปนี้
๓.๑ เขารวมสังเกตการณในกระบวนการจัดซื้อจัดจางตลอดระยะเวลาของโครงการ และ
ทุกขั้นตอนของการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ซึ่งรวมถึง
(๑) การกําหนดราคากลาง หรือการเปดเผยราคากลาง
(๒) การจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)
(๓) การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา หรือทุกขั้นตอนของการดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง
(๔) การตรวจรับงานตามสัญญาจัดซื้อจัดจาง
๓.๒ ปฏิ บั ติห น า ที่ โ ดยอิส ระ ซื่อสัตยและเปน กลาง ใหการสนับ สนุน ดานความรูที่เ ป น
ประโยชน แสดงความคิดเห็นโดยไมมีสิทธิออกเสียงหรือรวมลงมติ หรือกระทําการอันเปนเหตุในการขัดขวาง
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
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๓.๓ มี สิ ท ธิ ข อข อ มู ล เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ โครงการ โดยทั้ ง หน ว ยงานภาครั ฐ และ
ผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญาหรือตัวแทนรายใดจะตองใหความรวมมือในการใหขอมูล ทั้งนี้ ผูสังเกตการณ
จะตองรักษาขอมูลและเอกสารเปนความลับและไมเปดเผยความลับทางการคาที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
๓.๔ ใหขอมูล แจงเบาะแส ตรวจทานบัญชีรายการรับจายของโครงการ เพื่อสนับสนุน
การตรวจสอบบัญชีแสดงรายการรับจายของโครงการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคสอง
๓.๕ จั ดทํ า รายงานผลการสังเกตการณ เพื่อรายงานตอคณะกรรมการความรวมมือ
ปองกันการทุจริต และรายงานตอสาธารณะ
๓.๖ ในกรณีที่พบวา หนวยงานภาครัฐ ผูเขารวมเสนอราคา/ผูทําสัญญา หรือตัวแทนรายใด
มิไดปฏิบัติตามขอตกลงฯ หรือไดกระทําการใดๆ ที่ไมเปนไปตามขอตกลงฯ กําหนด หรือพบเห็นพฤติกรรมที่
สอไปในทางทุจริต หรืออาจนําไปสูการทุจริตไดจะตองรีบแจงหนวยงานเจาของโครงการทราบ เพื่อใหมีการชี้แจง
หรื อ แก ไ ขในระยะเวลาที่ กํ า หนด หากหน ว ยงานดั ง กล า วไม ชี้ แ จงหรื อ แก ไ ข ให ผู สั ง เกตการณ ร ายงาน
คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตทันที เพื่อดําเนินการรายงานขอมูลสูสาธารณะ และผูสังเกตการณ
อาจแจงหนวยงานอื่น ๆ ที่เ กี่ย วของเปนผูพิจ ารณา เชน สํานักงานคณะกรรมการปองกัน และปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน เปนตน
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บทลงโทษ
ในกรณี ที่ ผู ล งนามฝ า ยใดไม ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ตกลงฯ ให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ลงนาม................................................................
(…………………………………)

ลงนาม............................................................
(.................................................)
ผูเสนอราคา

ตําแหนง ...............................................................
หนวยงาน บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จํากัด
วันที่
.......................................

ตําแหนง.........................................................
หนวยงาน........................................................
วันที่.................................................................
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