ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก
และอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น ๑๑ ยูนิต
ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
................................................................
1. ความเป็นมา
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ลพบุรี มีโครงการก่อสร้างอาคารสานักงาน ค .ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงาน
ภายนอก และอาคารพักอาศัยรวม ค .ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ซึ่งจะปลูกสร้างบนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียนที่ ลบ . 424 ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดล พบุรี โดยใช้วิธีการ
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติราชการของสานักงานธนารักษ์พื้นที่
ลพบุรี ในการให้บริการแก่
ประชาชนผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกและเป็นบ้านพักข้าราชการในสังกัดสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
๓. คุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาจะต้องเป็น นิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา
จ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรืบุอคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโย ชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
รายอื่น และ / หรือ ต้องไม่เป็นผู้มี ผลประโ ยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้ บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๓.๕ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับ งานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 16,000,000.- บาท (สิบหกล้านบาทถ้วน)
ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ โดยเป็ นผลงานย้อนหลังไม่เกิน
๕ ปี นับจากวันที่ได้ทางานแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและเอกสารการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

-23.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ดังนี้
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔. ขอบเขตการดาเนินการ
รายละเอียดตามแบบรูปรายการของกรมธนารักษ์ ประกอบด้วย
๑. ก่อสร้างอาคารสานักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น จานวน ๑ หลัง
2. ก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวม .คส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต จานวน 1 หลัง
3. งานภายนอกอาคาร (งานผังบริเวณ โรงจอดรถและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ/ภูมิทัศน์)
จานวน 1 งาน
4. งานอื่น ๆ ได้แก่ งานติดตั้งกล้องวงจรปิด/ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ,ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
5. สถานที่ก่อสร้าง
บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ลบ. 424 ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง และการส่งมอบงาน
ดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง การก่อสร้าง
กาหนดการแบ่งงวดงานเป็น 18 งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
เจาะสารวจชั้นดินแล้วเสร็จ
ปรับพื้นที่ ถมดินแล้วเสร็จ
กาหนดผังตาแหน่งก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
ทาเสาเข็มอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 60 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
-

งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
เจาะสารวจชั้นดินแล้วเสร็จ
กาหนดผังตาแหน่งก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
- ทาเสาเข็มอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตฐานรากอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 75 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
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-

งวดที่ 3 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
หล่อคอนกรีตคานคอดิน คานชั้นที่ ๑ อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นชั้นล่างภายในอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งท่อระบบกาจัดปลวกพร้อมอัดน้ายาใต้พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นล่างแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ (ST2,ST3,ST4,RM)
- ตอกเสาเข็มรั้วแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 105 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา

-

หล่อคอนกรีตคานคอดิน คานชั้นที่ ๑ อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นชั้นล่างภายในอาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ติดตั้งท่อระบบกาจัดปลวกพร้อมอัดน้ายาใต้พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นล่างแล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 อาคารสานักงานแล้วเสร็จ (ST2,ST3,ST4,RM)
หล่อคอนกรีตฐานรากรั้วแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา

-

- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 135 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา

-

- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
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-

หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 165 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ 3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 ถึงคานหลังคา อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตโครงสร้างรั้วแล้วเสร็จ
- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- ติดตั้งวงกบประตู- หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้ /พี.วี.ซี) ชั้นที่ 1 อาคารพักอาศั ยรวมแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 165 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา

-

-

- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ 3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 ถึงคานหลังคา อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้ /พี.วี.ซี) ชั้นที่ 1 อาคารสานักงานรวมแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 195 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นหลังคา ค.ส.ล. อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น
2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ชั้น 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

90

-5งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นหลังคา ค.ส.ล. อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ติดตั้งวงกบประตูห- น้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ชั้น 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังรั้วแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 240 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

-

ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 3 อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งวงกบประตู- หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้ / พี.วี.ซี.) ชั้น 3 อาคารสานักงานและอาคาร
พักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้าใต้ดิน ถังบาบัดน้าเสียอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
ระยะเวลาดาเนินการ 270 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 12 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ
กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น - ผนังชั้นที่ ๒ อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ 50
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ
เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงผ้าเพดาน อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
ระยะเวลาดาเนินการ 300 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 13 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารสานักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น - ผนังชั้นที่ ๒ อาคารสานักงาน แล้วเสร็จร้อยละ 50
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารสานักงานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงผ้าเพดาน อาคารสานักงานแล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
ระยะเวลาดาเนินการ 300 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

๕๐

-6งวดที่ 14 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น - ผนังชั้นที่ 2-3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
ฉาบปูนผนังรั้วแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นผนังภายในอาคารพักอาศัรวมแล้
ย วเสร็จ
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ50
ระยะเวลาดาเนินการ 330 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 15 เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

-

กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น - ผนังชั้นที่ ๒-3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารสานักงานแล้วเสร็จ
ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งโครงเหล็กกรุคอมโพสิทแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นผนังภายในอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตงานถนนแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- ติดตั้งลูกกรงรั้วแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเสาธงชาติแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างโรงจอดรถแล้วเสร็จ
ติดตั้งป้ายชื่อสานักงานแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 330 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 16 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

กรุวัสดุตกแต่ งผิวพื้น - ผนังอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งราวบันได ราวกันตก อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ
ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- เทคอนกรีตงานถนน ทางเชื่อม และลาน .ส.ล.
ค แล้วเสร็จ
ทาสีอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ๕๐
- ทาสีรั้วแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูรั้วแล้วเสร็จ
- ติดตั้งขอบคันหินพร้อมปูแผ่นพื้นทางเดินแล้วเสร็จ
- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และโคมไฟสนามแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 360 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

-7งวดที่ 17 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา

-

- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม
แล้วเสร็จ
ติดตั้งผนังกระจกแล้วเสร็จ
ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งถังเก็บน้าบนดินแล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ปลูกหญ้าและไม้ประดับ ไม้ยืนต้นแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ390 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 18 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

- ติดตั้งระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ
ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแล้วเสร็จ
ติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบทีวีแล้วเสร็จ
ติดตั้งปั๊มน้า มาตรวัดน้าประปา มิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
รายการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
รวมทั้งเก็บทาความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ระยะเวลาดาเนินการ ๔๒๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

7. วงเงินในการจัดจ้าง
การก่อสร้างทั้งโครงการ ใช้เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน 10%) ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕7 เป็นจานวนเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน)
ราคากลางงานก่อสร้าง จานวนเงิน 32,399,000 บาท (สามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่น เก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาสูงสุดในการประกวดราคาครั้งนี้ ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคา
ขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) จากราคางานก่อสร้าง และ
การเสนอลดราคาครั้ งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งไม่น้อยกว่า 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) จากราคา
ครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. ข้อเสนอด้านเทคนิคต้องแสดงรายละเอียด
ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อสถาปนิก วิศวกรโยธา , วิศวกรไฟฟ้า และต้องมีใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ระดับภาคี สาขาละ 1 คน

-89. การวิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น
ให้สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผย
ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น โดยสามารถติดต่อได้ที่
1. ทางไปรษณีย์ EMS
ส่งถึง ธนารักษ์พื้นที่ ลพบุรี สานักงานธนารักษ์พื้นที่ ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2
ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
2. ทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ “www.treasury.go.th ” หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
สานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี “ rtlbr@treasury.go.th ”
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที.่ ....................................ถึงวันที่..........................................

ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการ
(นายอาพัน ทัศนะพงษ์)
นายช่างสารวจอาวุโส

ลงชื่อ..................................................กรรมการ
(นายบุญชอบ วิเศษปรีชา)
สถาปนิกชานาญการ
สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์

ลงชื่อ....................................................กรรมการ
(นายประยุทต์ กล่าแสงใส)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ

- ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ………………………………………………
การจ้างก่อสร้างอาคารสานักงาน ค.ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก
และอาคารพักอาศัยรวม ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
ตามประกาศจังหวัดลพบุรี
ลงวันที.่ ..................................................
……………………………….……
จังหวัดลพบุรี โดย สานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสานักงาน ค .ส.ล. ๓ ชั้น พร้อมงานภายนอก และอาคาร พักอาศัยรวม ค.ส.ล.
3 ชั้น 11 ยูนิต ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียนที่ ลบ . 424 ถนนพหลโยธิน ตาบลทะเลชุบศร อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) ...............................................................................
(๔) ...............................................................................
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.8 บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.9 แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
1.10 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้า งตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ )
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๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราค
าต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้ด้วายวิ
ง ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุ คคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น
และ/หรือต้องไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกณส์ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทและความคุ
ธิ์
้มกันเช่นว่านั้น
๒.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติ
บุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที
ประกวดราคาจ้
่
างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เป็นสัญญา
เดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 16,000,000.- บาท(สิบหกล้านบาทถ้วน ) ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตาม กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ได้ทางาน
แล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอและเอกสาร การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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ทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ยื่นสา เนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้า ฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.๒๐) และสาเนาทะเบียนพาณิชย์ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลง
นาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(7) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
(8) สาเนาหนังสือรับรองสถ าปนิก , วิศวกร
โยธา , วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมและใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม คุณวุฒิไม่ต่ากว่า ระดับภาคี สาขาละ 1 คน
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้ง ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่ วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แเสร็
ล้ว จ
ไม่เกิน 42๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทางาน
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ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
ก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารสานักงาน ค .ส.ล. 3 ชั้น
พร้อมงานภายนอก และอาคารพักอาศัยรวม .ส.ล.
ค 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
……………………………..” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ใน
วันที่
........................................
..............................
....... ตั้งแต่เวลา......................................
น. ถึงเวลา...................................
น.
ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 ถนนนารายณ์มหาราช ตาบลทะเลชุบศร
อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จเสนอราคา
ะ
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็น ผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะ
ของตน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบ
รับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็ผูน้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์ จะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดร าคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่ง ดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จาก
ขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเ สนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการ

-5เสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ ประกวดราคาจะสั่ง
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ
ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้น
ที่ 32,399,000.- บาท (สามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โ ดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 60,000 บาท (หกหมื่น
บาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเ สนอลดราคาครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคา ที่เสนอ
หลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ........................................ ตั้งแต่
เวลา.....................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา(บก.005)
ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใ จในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิ
เสนอราคาต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของ ผู้ให้บริกา
ร
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

-6๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
จานวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน ) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าป ระกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่ง
อย่างใด ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด (ระบุสั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง ผ่านสานักงาน คลัง
จังหวัดลพบุรี ”) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทาง
ราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามหนังสือค้าประกันดังระบุใ๑.๖
นข้อ(๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับ อนุญาต ให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศขอ
งธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง๑.๖
ระบุ(๑)
ในข้อ
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังห วัดจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง
หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย
ราคารวม
6.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ
๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
6.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่าง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

-76.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ ในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่ เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ ใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็
ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสาร
อันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่า ไม่
อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัด จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิท ธิเสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ จังหวัด มีอานาจที่จะตัด
รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทาสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับจังหวัดภายในเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
7.๑ เงินสด
7.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด (ระบุสั่งจ่าย “กระทรวงการคลัง ผ่านสานักงานคลัง
จังหวัดลพบุรี”) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ

7.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๖ (๒)

-87.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกั
น ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้๑.๖
อ (๒)
7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวั นที่คู่สัญญา พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 420 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง การ
ก่อสร้างกาหนดการแบ่งงวดงานเป็น 18 งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
- เจาะสารวจชั้นดินแล้วเสร็จ
ปรับพื้นที่ ถมดินแล้วเสร็จ
กาหนดผังตาแหน่งก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
ทาเสาเข็มอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานรากอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 60 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 2 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
เจาะสารวจชั้นดินแล้วเสร็จ
กาหนดผังตาแหน่งก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ
- ทาเสาเข็มอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตฐานรากอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 75 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 3
-

เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
หล่อคอนกรีตคานคอดิน คานชั้นที่ ๑ อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นชั้นล่างภายในอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งท่อระบบกาจัดปลวกพร้อมอัดน้ายาใต้พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นล่างแล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ (ST2,ST3,ST4,RM)
- ตอกเสาเข็มรั้วแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 105 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

-9งวดที่ 4 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

หล่อคอนกรีตคานคอดิน คานชั้นที่ ๑ อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นชั้นล่างภายในอาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ติดตั้งท่อระบบกาจัดปลวกพร้อมอัดน้ายาใต้พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีตชั้นล่างแล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 2อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 อาคารสานักงานแล้วเสร็จ (ST2,ST3,ST4,RM)
หล่อคอนกรีตฐานรากรั้วแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 120 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

-

งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
- หล่อคอนกรีตคาน- พื้นชั้นที่ 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 135 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

-

งวดที่ 6 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

- หล่อคอนกรีตคาน- พื้นชั้นที่ 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 ขึ้นชั้นที่ 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 165 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
- หล่อคอนกรีตคาน- พื้นชั้นที่ 3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 ถึงคานหลังคา อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตโครงสร้างรั้วแล้วเสร็จ
- วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50
- ติดตั้งวงกบประตูหน้
- าต่าง(เฉพาะวงกบไม้
/พี.วี.ซี) ชั้นที่ 1 อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 165 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

- 10 งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
- หล่อคอนกรีตคาน - พื้นชั้นที่ 3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2 ขึ้นชั้นที่ 3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- วางแผ่นพื้นสาเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ( Topping) แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 ถึงคานหลังคา อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
วาง sleeve ท่อระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ในคอนกรีต ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 1 แล้วเสร็จร้อยละ 50
ติดตั้งวงกบประตู- หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้ /พี.วี.ซี) ชั้นที่ 1 อาคารสานักงานรวม
แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 195 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 3 ของค่าจ้างตามสัญญา
- หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นหลังคา ค.ส.ล. อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- ก่อผนังภายในแล ะภายนอกชั้น 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ชั้น 2 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 210 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

90

งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
-

หล่อคอนกรีตคานรับโครงหลังคา อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
หล่อคอนกรีตพื้นหลังคา ค.ส.ล. อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ติดตั้งโครงหลังคาพร้อมมุงหลังคาอาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จร้อยละ 90
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ชั้น 2 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนังรั้วแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 240 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 11 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
- ก่อผนังภายในและภายนอกชั้น 3 อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ๕๐
ร้อยละ
- ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้ / พี.วี.ซี.) ชั้น 3 อาคารสานักงานและ อาคาร
พักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้าใต้ดิน ถังบาบัดน้าเสียอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้ว
เสร็จ

- 11 –
- เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้า อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
ระยะเวลาดาเนินการ 270 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 12 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารพักอาศัยรวมทั้งหมดแล้วเสร็จ
กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น -ผนังชั้นที่ ๒ อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จร้อยละ 50
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้อง น้า อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงผ้าเพดาน อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
ระยะเวลาดาเนินการ 300 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 13 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
- ฉาบปูนผนังและโครงสร้างอาคารสานักงานทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น -ผนังชั้นที่ ๒ อาคารสานักงาน แล้วเสร็จร้อยละ 50
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารสานักงานแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
เดินท่อพร้อมร้อยสายไฟฟ้าอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงผ้าเพดาน อาคารสานักงานแล้วเสร็จร้อยละ
๕๐
ระยะเวลาดาเนินการ 300 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 14 เป็นเงินร้อยละ 4 ของค่าจ้างตามสัญญา
- กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น -ผนังชั้นที่ 2-3 อาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
ฉาบปูนผนังรั้วแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นผนังภายในอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
วางท่อระบายน้า ค.ส.ล. แล้วเสร็จร้อยละ50
ระยะเวลาดาเนินการ 330 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 15 เป็นเงินร้อยละ 10 ของค่าจ้างตามสัญญา
- กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น -ผนังชั้นที่ ๒-3 อาคารสานักงาน แล้วเสร็จ
กรุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า อาคารสานักงานแล้วเสร็จ
ติดตั้งฝ้าเพดานอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ติดตั้งโครงเหล็กกรุคอมโพสิทแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นผนังภายในอาคารสานักงานแล้วเสร็จ
วางท่อระบายน้าพร้อมบ่อพักแล้วเสร็จ
เทคอนกรี
ตงานถนนแล้วเสร็จร้อยละ๕๐
- ติดตั้งลูกกรงรั้วแล้วเสร็จ
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ติ- ดตั้งเสาธงชาติแล้วเสร็จ
ก่- อสร้างโรงจอดรถแล้วเสร็จ
ติดตั้งป้ายชื่อสานักงานแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 330 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 16 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา
- กรุวัสดุตกแต่งผิวพื้น -ผนังอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งวงกบอลูมิเนียม อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ติดตั้งราวบันได ราวกันตก อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมทั้ งหมดแล้ว
เสร็จ
- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม แล้วเสร็จ
ร้อยละ๕๐
- เทคอนกรีตงานถนน ทางเชื่อม และลาน .ส.ล.
ค แล้วเสร็จ
ทาสีอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จร้อยละ๕๐
- ทาสีรั้วแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตูรั้วแล้วสเ ร็จ
- ติดตั้งขอบคันหินพร้อมปูแผ่นพื้นทางเดินแล้วเสร็จ
- เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และโคมไฟสนามแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ 360 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 17 เป็นเงินร้อยละ 15 ของค่าจ้างตามสัญญา
- ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคมไฟฟ้า ปลั๊ก สวิทซ์ อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวม
แล้วเสร็จ
- ติดตั้งผนังกระจกแล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง อาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังเก็บน้าบนดินแล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารสานักงานและอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
ปลูกหญ้าและไม้ประดับ ไม้ยืนต้นแล้วเสร็จ
ระยะเวลาดาเนินการ390 วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 18 เป็นเงินร้อยละ 12 ของค่าจ้างตามสัญญา
- ติดตั้งระบบปรับอากาศแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคารพักอาศัยรวมแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยแล้วเสร็จ
-ติดตั้งระบบโทรศัพท์ และระบบทีวีแล้วเสร็จ
-ติดตั้งปั๊มน้า มาตรวัดน้าประปา มิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
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- รายการก่อสร้างงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
-รวมทัง้ เก็บทาความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ระยะเวลาดาเนินการ ๔๒๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
9. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
๑0 . การรับประกันความชารุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็น
หนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุด
บกพร่องของ งานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่๒า ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
๑1. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก
เงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพั
สดุ (เงิน
10%) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับโอนเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ที่
ราชพัสดุ (เงิน 10%) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จากกรมธนารักษ์ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารสานักงาน ค .ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก และ
อาคารพักอาศัยรวม ค .ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสานักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี ในการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 32,399,000 บาท (สามสิบสองล้านสามแสนเก้าหมื่น -เก้าพัน
บาทถ้วน)
๑1.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมา เพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย เดินอยู่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตตาม
ิ (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
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๑1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อจังหวัดแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)และ (๗) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑1.4 ผู้มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือ ค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็น ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑2. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราค าได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ใน วันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ
๑.๗
๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าก่งอสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่ผูา้ปวระสงค์จะเสนอราคาจะต้อง
มีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มี วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕
ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย๑ คน ในแต่ละสาขาช่าดง ังต่อไปนี้
๑3.๑ ช่างโยธา
๑3.๒ ช่างไฟฟ้า
๑3.๓ ช่างก่อสร้าง
๑4. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้ และมาตรฐานของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง โดยเคร่งครัด
๑5. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาป้ายโครงการนี้ ตามรายละเอียดข้อกาหนดตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร. ๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง

- 15 ๑6. รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกฉบั
ส์ บนี้มีผลใช้
บังคับเป็นส่วนหนึ่งของประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเทรอนิ
ล็ก กส์ และสัญญาจ้างด้วย
หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพั สดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา ) และนับ
ต่อเนื่องกันใน ช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น
กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๔๙ และกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประ กันซองคือ วันที่ ๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซองคือ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙
* คาว่า “กรม” หมายถึง หน่วยงานผู้ดาเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอาจเลือกใช้คาอื่นเช่น “จังหวัด ” “สานักงาน ” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้คาดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ดาเนินการประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้
ตามความจาเป็น
*** ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหาพร้อมประทับตรา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ เป็นผู้ลงชื่อย่อกากับตรา
**** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หาก
คานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ ละหน่วย
นับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของ
การประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุ ดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท
คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณี
กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตาม

- 16 ที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้
เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาใน
ลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้
จังหวัดลพบุรี
กรกฎาคม 2557

ลงชื่อ .................................................... ประธานกรรมการ
(นายอาพัน ทัศนะพงษ์)
นายช่างสารวจอาวุโส

ลงชื่อ ................................................... กรรมการ
(นายบุญชอบ วิเศษปรีชา )
สถาปนิกชานาญการ
สานักพัฒนาและบารุงรักษาอาคารราชพัสดุ กรมธนารักษ์

ลงชื่อ ................................................... กรรมการ
(นายประยุทต์ กล่าแสงใส)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชานาญการ

