ประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น
(พื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1
หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) วงเงินงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคาให้แก่การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง สานักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างอาคาร หรืองานประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 7,500,000.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสน
บาทถ้วน) (สัญญาเดียว) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบฯ
ของสัญญาจ้างทุกประการ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การยางแห่งประเทศไทย
เขตภาคใต้ตอนล่างเชื่อถือได้ ทั้งนี้ให้แนบสาเนาสัญญาจ้าง และหนังสือรับรองผลงานมาเพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอด้าน
เทคนิคด้วย
/6นิติบุคคล...
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-2๖. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดในวันที่ ๒3 พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐๑2.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒6 พฤษภาคม
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐8.3๐ น. ถึง ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ตาบลหาดใหญ่
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑0.15 น. ถึง ๑1.๓๐ น.
ณ สานักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
5,๐๐๐ บาท ได้ที่งานพัสดุ แผนกบริหารทั่วไป ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ตาบลหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑9 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
22 พฤษภา คม ๒๕๖๐
เวลา ๐9.0๐ น.
ถึง ๑5.๓๐ น.หรือตรวจสอบข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.raot.co.th.หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔89-4307 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย)
ผู้อานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝวอ.ศบท.ต.1/๒๕๖๐
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ 1,396 ตารางเมตร)
จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๖๐
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ฝวอ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ . อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ 1,396 ตามรางเมตร) จานวน 1 หลัง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก อาคารเดิมไม่มี จึงจาเป็นต้องจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ 1,396 ตามรางเมตร) จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ เลขที่ 17
ถนนกาญจนวนิช ตาบลบ้านพรุ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูป รายการละเอียด รายการประกอบแบบ
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
(การก่อสร้างนี่ใช้สูตรปรับราคาประเภท “งานอาคาร”)
K = ๐.๒๕+๐.๑๕ It/Io+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
/๒.๓ ผู้ประสงค์…
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๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่ ฝวอ. ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒. ๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างอาคาร หรืองานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า
7,500,000.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
(สัญญาเดียว) ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้เข้าร่วมประมูลได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จถูกต้องตามแบบฯ ของ
สัญญาจ้างทุกประการ จนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ ฝวอ. เชื่อถือได้ ทั้งนี้ให้แนบสาเนา
สัญญาจ้าง และหนังสือรับรองผลงานมาเพื่อประกอบการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย
๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๓) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
/๓.๒ ส่วนที่ ๒
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๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่มีการกาหนด
ผลงาน)
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคาโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
๑8๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จ ไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ฝวอ.ให้เริ่มทางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ฝวอ.ศบท.ต.1/๒๕๖๐ “ ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ๒6 พฤษภาคม
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา ๑ 6.3๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ เลขที่ 9 ตาบล
หาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้
/เสนอราคา…
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เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้
เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ออกจากการเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคา และ ฝวอ. จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์เสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศจัดจ้าง โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการประกวด
ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคา
ใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง
LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่
LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาและจะต้อง
/เสนอลด...
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เสนอลดราคาขั้นต่า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 3๐,๐๐๐ บาท ( สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
3๐,๐๐๐ บาท
(สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาเสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทีย่ นื ยันจะต้องตรงกับราคาทีเ่ สนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบ
ในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่
12 มิ ถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา
๑0.15 น. ถึง ๑ 1.๓๐ น. ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่การเสนอราคา (บก.๐๐๕)
ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จานวน 7๕๐,๐๐๐ บาท ( เจ็ด แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้าประกันตั้งแต่วันที่
ยื่นซองข้อเสนอราคาทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์บริการทดสอบรับรอง
ภาคใต้ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้
ฝวอ. จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิจะเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ ฝวอ. จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
ต่าสุด และไม่เกินราคากลาง
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่
รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ ฝวอ. เท่านั้น
/๖.๓ ฝวอ…
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๖.๓ ฝวอ. สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของ ฝวอ. หรือหลักฐานการส่งไปรษณีย์
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล
(บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญหรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
(๕) ใบเสนอราคาห้ามใช้ภาพถ่าย ให้ใช้ใบเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาของการ ฝวอ.
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ
ฝวอ. มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจง ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เสนอราคาได้ ฝวอ. มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ ฝวอ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิน
ของ ฝวอ. เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง ฝวอ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาที่ต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ ฝวอ. จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ ฝวอ. มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้
เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๙
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
๑.๗ (๒) ฝวอ. มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ
๔.๙ และ ฝวอ. จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับ ฝวอ. ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้
ฝวอ. ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
/๗.๑ เงินสด
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๗.๑
เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง ศูนย์บริการทดสอบรับรอง
ภาคใต้ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. การแบ่งงวดและการจ่ายเงิน
ฝวอ. จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เงิน ............................ บาท (....................................) 11%ของเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ตาม
รูปแบบและรายละเอียดแล้วดังนี้
 เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการวางผัง ขุดหลุม เทฐานราก และเทเสาตอม่อ เทคานคอดิน ถมดิน เทพื้นชั้นล่างร้อยละ
80 ของงานงวดที่ 1 (ยกเว้นส่วนของห้องน้า)
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ แจ้ง
ผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ.....................(55 วัน)
งวดที่ 2 เงิน ............................ บาท (....................................) 11% ของเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ . (ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ต่อ
จากงานในงวดที่ 1 ดังต่อไปนี้
 ผู้รับจ้างได้ทาการเทเสารับชั้นสอง เทคานชั้นสอง ติดตั้งพื้นสาเร็จรูป เทพื้นชั้นสองเทเสารับคานหลังคา
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ แจ้ง
ผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ.....................(55 วัน)
งวดที่ 3 เงิน............................ บาท (....................................) 16% ของเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง
ต่อจากงานในงวดที่ 2 ดังต่อไปนี้
 ผู้รับจ้างได้ทาการเทคานหลัง และกันสาด ติดตั้งโครงเหล็กหลังคา มุงหลังคาด้วย METAL
SHEET
ก่ออิฐชั้นหนึ่ง ติดตั้งวงกบชั้นหนึ่ง เดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้นหนึ่ง
/เมื่อผู้รับจ้าง…
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 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ แจ้ง
ผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ.....................(55 วัน)
งวดที่ 4 เงิน............................ บาท (....................................) 18% ของเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ขนาดพื้นที่ 1 ,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ต่อ
จากงานในงวดที่ 3 ดังต่อไปนี้
 เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่ออิฐชั้นสอง ติดตั้งวงกบชั้นสอง เดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้นสอง ฉาบปูนผนังทั้งภายใน
และภายนอก
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ แจ้ง
นายช่างผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ.....................(65 วัน)
งวดที่ 5 เงิน ............................ บาท (....................................) 18% ของเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ขนาดพื้นที่ 1 ,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ต่อ
จากงานในงวดที่ 4 ดังต่อไปนี้
 เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการติดตั้งสายไฟภายในอาคาร ติดตั้งฝ้าเพดานและฝ้าชายคา ติดตั้งถังบาบัดและถังเก็บน้าใต้
ดิน ผนังห้องน้าสาเร็จรูป ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งผนังไม้ตกแต่งทั้งหมด ติดตั้งประตู – หน้าต่าง
และตกแต่งห้องประชุม
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ แจ้ง
ผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ.....................(70 วัน)
งวดที่ 6 เงิน ............................ บาท (....................................) 26% ของเงินค่าก่อสร้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง
ต่อจากงานในงวดที่ 5 ดังต่อไปนี้
 ผู้รับจ้างได้ทาการทาคูระบายน้า และถนนภายนอกอาคาร ติดตั้งโคมไฟ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด ติดตั้งถังน้า
ชั้นดาดฟ้า และปั๊มน้าทั้งหมด ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร ทาสีทาชั้นวางตัวอย่างยางทดลอง อุปกรณ์
ทุกชนิดใช้งานได้เรียบร้อย งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญารวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย
 เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ (ขนาดพื้นที่ 1 ,396 ตารางเมตร)
จานวน 1 หลัง จนเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียด
แล้วทุกประการ แจ้งผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อย และนัดหมายคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง และ
ผู้ควบคุมงาน ตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
/ซึ่งจะแล้ว…
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๙

ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที.่ ................เดือน...............................พ.ศ.....................(65 วัน)
. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑.๕ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า - เดือน ๒ ปี นับถัดจากวันที่ ฝวอ. ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินกองทุนพัฒนายางตามมาตรา ๔๙ (๓)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ ฝวอ. ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณ (เงินกองทุนพัฒนายาง
ตามมาตรา ๔๙ (๓) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น ซึ่ง ฝวอ. สามารถยกเลิกการประกวดราคาจ้างได้ หาก
ไม่ได้รับอนุมัติการจัดสรรเงินดังกล่าว
ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ 1,396
ตามรางเมตร) จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี้เป็นเงิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อ
ฝวอ. ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมการขนส่งทางน้าและ
พาณิชย์นาวีภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
ฝวอ.แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้า
/ร่วมเสนอ…
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ร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗)
มิฉะนั้น ฝวอ.จะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง ฝวอ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ ฝวอ.จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ ฝวอ. สงวนสิทธิ์จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.6 ฝวอ. สงวนสิทธิที่จะไม่สนองรับราคาหรือจัดทาสัญญา หาก ฝวอ.มีเหตุขัดข้องในเรื่องของ
งบประมาณที่จะได้รับอนุมัติประจาปี 2560 โดยผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง ฝวอ.ได้คัดเลือกแล้วไม่มีสิทธิเรียก
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณตามข้อ ๑.๗
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า
K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ฝวอ.ใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผู้รบั จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ ล้ว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง
จากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่
ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๒.๑
ช่างเทคนิค
๑๒.๒
ช่างก่อสร้าง
12.3 ช่างไฟฟ้า
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง
(วัน เดือน ปี) 19 พฤษภาคม ๒๕๖๐

