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รางขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)
งานปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ
๑. ความเปนมา
สถาบันการประชาสัมพันธ สังกัด กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานใหบริการดาน
ฝกอบรม สัมมนา ใหความรูกับขาราชการและเจาหนาที่ของกรมประชาสัมพันธตลอดจนหนวยงาน
ภายนอก อื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ ซึ่งมีจํานวนหลายหลักสูตรตลอดทั้งป
อาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธมีอายุการใชงานมานานกวา ๑๕ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปด
ใหเปนที่พักอาศัยใหกับขาราชการและบุคคลภายนอกเขาพักในขณะเขารับการฝกอบรม หรือสัมมนาเพื่อ
ประหยัดคาใชจายในสวน
ของคาที่พักของขาราชการกรมประชาสัมพันธ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดเกิดอุทกภัยระหวางเดือนตุลาคมถึงตน
เดือนธันวาคม กรมประชาสัมพันธ ไดเปดอาคารหอพักสถาบันใหกับขาราชการและเจาหนาที่ กรม
ประชาสัมพันธ และขาราชการในหนวยงานใกลเคียงไดเขาพักอาศัย ปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรม จึงมี
ความจําเปนตองปรับปรุงอาคารดังกลาว ใหสามารถรองรับภารกิจในการฝกอบรม หรือสัมมนาไดตอไป
๒. วัตถุประสงค
กรมประชาสัมพันธมีความประสงคดังนี้
๒.๑ เพื่อปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก)
๒.๒ เพื่อดูแลบํารุงรักษาอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธใหมีอายุการใชงานนานขึ้น
๒.๓ เพื่อใหการปรับปรุงอาคารทั้งหมดมีมาตรฐาน มีคุณภาพดี มีสภาพพรอมที่จะใชงาน
ไดทันทีและมีความถูกตองตามหลักวิชาการที่ดี
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๘
๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน เชนวานั้น
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๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา ๔,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ในชวง
ระยะเวลา ๓ ป นับถึงวันประกาศ โดยเปนผลงานเดียว และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่กรมเชื่อถือและใหแนบหนังสือรับรองผลงานตัวจริงหรือสําเนา พรอมสําเนาสัญญาในวันยื่นซอง
เสนอราคา
เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับ
จายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ (ตามแบบเอกสารแนบ)
๕. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๕
๖. ระยะเวลาสงมอบงาน ๑๘๐ วัน
๗. วงเงินในการจัดจาง ๙,๔๙๗,๒๐๐.๐๐ บาท (เกาลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)

*****************************
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ขอกําหนดงานปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ
๑. ความเปนมา
สถาบันการประชาสัมพันธ สังกัด กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานใหบริการดาน
ฝกอบรม สัมมนา ใหความรูกับขาราชการและเจาหนาที่ของกรมประชาสัมพันธตลอดจนหนวยงาน
ภายนอก อื่น ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ ซึ่งมีจํานวนหลายหลักสูตรตลอดทั้งป
อาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธมีอายุการใชงานมานานกวา ๑๕ ป ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเปด
ใหเปนที่พักอาศัยใหกับขาราชการและบุคคลภายนอกเขาพักในขณะเขารับการฝกอบรม หรือสัมมนาเพื่อ
ประหยัดคาใชจายในสวนของคาที่พักของขาราชการกรมประชาสัมพันธ ป พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดเกิดอุทกภัย
ระหวางเดือนตุลาคมถึงตนเดือนธันวาคม กรมประชาสัมพันธ ไดเปดอาคารหอพักสถาบันใหกับ
ขาราชการและเจาหนาที่ กรมประชาสัมพันธ และขาราชการในหนวยงานใกลเคียงไดเขาพักอาศัย
ปจจุบันมีสภาพชํารุดทรุดโทรม จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงอาคารดังกลาว ใหสามารถรองรับภารกิจใน
การฝกอบรม หรือสัมมนาไดตอไป
๒. ขอบเขตงาน
ขอบเขตของงานปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ เพื่อการปรับปรุงอาคาร
ทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งปรับปรุงหองพักและภูมิทัศนบริเวณรอบอาคารใหทันสมัย สามารถใชงานได
ดีคุณสมบัติของวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน การผสมผสานกับวัสดุที่ออกแบบมีความสวยงาม คงทนถาวร
ดูแลรักษางาย โดยมีขอบเขตตามรายละเอียดประกอบแบบงานปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการ
ประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก)
๓. เงื่อนไขทัว่ ไป
๓.๑ ผูป ระสงคจะเสนอราคา จะตองดําเนินการสํารวจความเสียหายภายในและภายนอก
อาคาร โดยจัดทําแผนการเขาปฏิบัติงานเสนอตอคณะกรรมการพิจารณาผล
๓.๒ ผูป ระสงคจะเสนอราคา จะตองรับผิดชอบและภารคาใชจายในการขนสง การรื้อ
ถอน การกอสราง การติดตั้ง การออกแบบในครั้งนี้ หากนอกเหนือจากแบบและรายการ เพื่อใหครบถวน
ตามวัตถุประสงค โดยไมเรียกรองคาใชจายเพิ่มเติมจากกรมประชาสัมพันธ
๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองเสนอแคตตาล็อก รูปแบบและทําเครื่องหมาย
รายละเอียดสิ่งของที่เสนอราคาและใหทําเครื่องหมายขีดเสนใต พรอมเขียนหัวขอกํากับ ในรายละเอียด
อุปกรณที่เสนอราคา เพื่อความสะดวกในการพิจารณาของคณะกรรมการหากไมปฏิบัติตามจะไมรับไว
พิจารณา หากประเด็นใดที่แคตตาล็อก หรือรูปแบบไมชัดเจน ตองมีเอกสารรับรองยืนยันอีกครั้ง จาก
โรงงานผูผลิต ซึ่งจะตองอยูในขอบเขตมาตรฐานของ STANDARD SPECIFICATION เทานั้น
๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองมีบุคลากรที่ควบคุมระหวางปฏิบัติงานปรับปรุง
อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ และมีเอกสารประกอบดังนี้.๓.๔.๑ วิศวกรโยธา อยางนอย ๑ คน
๓.๔.๒ วิศวกรไฟฟากําลัง อยางนอย ๑ คน
๓.๔.๓ สถาปนิกหรือมัณฑนากร อยางนอย ๑ คน
โดยแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไมนอยกวาระดับภาคี และสถาปนิกหรือมัณฑนากร
จะตองเปนพนักงานประจําของบริษัท/หางฯ/ราน แนบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นขอเสนอการ
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดวย
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๓.๕ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองจัดทําแผนงานการดําเนินงานในการปรับปรุงอาคาร
หอพักสถาบันการประชาสัมพันธ แนบมาในวันยื่นซองดวย
๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองจัดทําแบบตกแตงภายในเสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาผลประกอบการพิจารณา โดยใหจัดทําแบบและ PERSRECTIVE ภายในและภายนอก ดังนี.้ - ลอบบี้ (สวนตอนรับ) ไมนอยกวา ๒ รูป ( ๒ มุม)
- หองนอน ไมนอยกวา ๒ รูป ( ๒ มุม)
- หองโถง (ในหองนอน) ไมนอยกวา ๒ รูป ( ๒ มุม)
- ดานนอกอาคาร ไมนอยกวา ๒ รูป ( ๒ มุม)
โดยจะตองดําเนินการออกแบบใหเหมาะสมกับจํานวนเงินที่คณะกรรมการออกแบบ
ไดตั้งราคาไว
๓.๗ ผูร ับจาง จะตองรื้อถอนวัสดุตาง ๆ ที่กําหนด หรือตามแบบดวยความระมัดระวัง
และไมทําใหงานอื่น ๆ เสียหาย
๓.๘ วัสดุที่รื้อออก ผูรับจาง จะตองเสนอตอคณะกรรมการตรวจงานจางในการขนยาย
เพื่อนําไปทิ้งใหถูกตองตามกฎหมาย
๓.๙ วัสดุที่สามารถขายทอดตลาดได ผูรับจาง จะตองเสนอตอคณะกรรมการตรวจงาน
จางเพื่อพิจารณาจัดหาที่เก็บ หรือขายทอดตลาดตอไป
๓.๑๐ สําหรับเครื่องรับโทรทัศนประจําหองเดิม จํานวน ๓๖ เครื่อง ใหนํามาติดตั้งใช
งานที่หองรับแขกของแตละหอง จํานวนหองละ 1 เครื่อง สวนที่เหลือใหประสานงานกับคณะกรรมการ
ตรวจงานจางพิจารณา
๓.๑๑ สําหรับชุดเครื่องรับโทรทัศนพรอมอุปกรณประกอบ (หองรับแขกเดิมชั้นลางของ
อาคาร) ใหติดตั้งใชงานที่เดิมเมื่อปรับปรุงหองแลวเสร็จ
๓.๑๒ ผูประสงคจะเสนอราคา จะตองมอบหนังสือคูมือการใชงานและคูมือการซอมบํารุง
(OPERATION & SERVICE MANUAL) ใหคณะกรรมการตรวจการจางในวันสงมอบงาน
๓.๑๓ รายละเอียดในเอกสารรายละเอียดประกอบแบบ แบบประมาณราคากลางวัสดุฯ
และขอบเขตของงาน (TOR) หากรายการใดขัดแยงกันใหยึดตามรายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) เปน
หลัก
๓.๑๔ การรับประกันความชํารุดบกพรอง ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองรับประกัน
ความชํารุดบกพรองของอาคารงานกอสราง / งานปรับปรุงและอุปกรณสวนควบ เปนระยะเวลา ๒ ป ใน
กรณีเกิดความชํารุดเสียหายในชวงเวลารับประกัน ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองดําเนินการซอมแซม
แกไขปรับปรุงและเปลี่ยนอุปกรณใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง โดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น
๔. ขอกําหนดการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก)
๔.๑ ตามรายละเอียดประกอบแบบเดิม
๔.๒ รายละเอียดประกอบแบบ (เพิ่มเติม)
๔.๒.๑ งานรื้อถอน วัสดุ ผนัง ฝาเพดาน ประตู หนาตาง พื้นตามรายละเอียดและ
ขอกําหนด ผูรับจางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง จะตองมีวิศวกรควบคุมระหวางการดําเนินการ
เพื่อไมใหเกิดอันตรายแกพนักงาน สํานักงาน คนงาน หรือทรัพยสินของทางราชการเสียหาย

๕

๔.๒.๒ งานทําความสะอาดและทาสี
๔.๒.๒.๑ การทําความสะอาดผนังกรวดลางภายนอก หรือพื้นดาดฟาใหผูรับจาง
ดําเนินการลางดวยน้ําสะอาด น้ํายา หรือเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงใหสะอาดปราศจากคราบสนิม
คราบราดํา หรือคราบน้ํามันตาง ๆ
๔.๒.๒.๒ การทาสี ผูรับจางจะตองดําเนินการทาสีใหมทั้งหมดทุกหอง ทุกชัน้
รวมทั้งประตู-หนาตาง ตามรายละเอียดดังนี้.๔.๒.๒.๒.๑ การทาสีโดยทั่วไปใหทารองพื้น ๑ ครั้ง ทับหนาไมนอยกวา ๒ ครั้ง
หากเปนสีพิเศษใหทําตามกรรมวิธีของผูผลิต
๔.๒.๒.๒.๒ หัวตะปูตองแตมดวยสีน้ํามัน
๔.๒.๒.๒.๓ ผูรับจางตองสงตัวอยางการทาสีทับหนาบนแผนกระเบื้องกระดาน
เรียบขนาด ๐.๓๐ x ๐๓๐ ม. ชนิดของสีตามกําหนดใหคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติกอนดําเนินการ
๔.๒.๒.๓ ชนิดของสี
๔.๒.๒.๓.๑ สีน้ําพลาสติก (EMULSION PAINT) ชนิดทาภายใน ใชทาในสวนที่
กําหนดใหทาสี โดยทั่วไป ผนังกออิฐฉาบปูน ฝาเพดานฉาบปูน ฝาเพดานยิบซั่มบอรด บันได คสล. ฉาบ
ปูนทั้งหมดภายในอาคารสีเปนผลิตภัณฑของ เดลตา หรือโจตัน หรือปามมาสติค หรือ C.I.C หรือคุณภาพ
เทียบเทา
๔.๒.๒.๓.๒ สีน้ํามัน (ENAMEL PAINT) ใชทาสีที่เปนไมภายนอกทั้งหมด และ
สวนที่เปนเหล็กเปนทอเหล็กอาบสังกะสี ประตูเหล็ก วงกบเหล็ก ฝาเพดานเปนผลิตภัณฑของเดลตา
หรือโจตัน หรือปามมาสติค หรือ C.I.C หรือคุณภาพเทียบเทา
๔.๒.๒.๒.๓ สีกันสนิม ใชทาสวนทีเ่ ปนเหล็กทุกจุดเปนผลิตภัณฑของรัสต
โอเลียมหรือ เชอวิน-วินเลียม หรือปามมาสติค ใชทารองพื้นกันสนิม ๑ ครั้ง และทับหนาดวยสีน้ํามัน ๒ ครั้ง
๔.๒.๒.๓.๔ สารเคลือบผิวชนิดแลคเคอร หรือวานิช ใชของซินแคล หรือ
โจตัน หรือปามมาสติค หรือ เดลตา หรือ TOA หรือ C.I.C ใชทาสวนที่ตองการโชวผิวไมภายในอาคาร
ทั่วไป เชน ประตู หรือผนังตกแตง
๔.๒.๒.๓.๕ สีน้ําพลาสติก ชนิดทาภายนอก ใชทาภายนอกอาคาร เฉพาะฝา
เพดาน คสล. ฉาบปูน หรือไมฉาบปูนใชสีพลาสติคชนิดทาภายนอก ของ TOA หรือ โจตัน หรือ เดลตา
หรือ ปามมาสติค หรือ C.I.C หรือคุณภาพเทียบเทา
๔.๒.๓ งานปรับปรุงลานจอดรถ ภูมิทัศนและชั้นที่ ๑
๔.๒.๓.๑ การจัดทําระดับลานจอดรถที่ทรุดตัวจะตองทุบพื้นเดิม และบดอัดให
แนนเทคอนกรีตหนาไมนอยกวา 12 ซม. เสริมเหล็กตะแกรงตามขนาดไมนอยกวาของเดิม
๔.๒.๓.๒ กระเบื้องทางเทา ขนาด ๑๒” x ๑๒” จะตองเปนชนิดผิวกันลื่น
เกรด A ผลิตภัณฑของ CAMPANA, COTTO, DURAGRES หรือคุณภาพเทียบเทา
๔.๒.๓.๓ การปรับปรุงภูมิทัศน ใหออกแบบจัดสวน พรอมภูมิทัศนภายนอก
อาคารตามทางเดิน โดยจะตองออกแบบจัดสวนโดยรอบอาคารนําเสนอรูปแบบในวันยื่นซองประกวดราคา
๔.๒.๓.๔ การจัดทําเคานเตอรตอนรับใหผูรับจางออกแบบใหเหมาะสมและ
กลมกลืนกับเคานเตอรของเดิมขนาดไมนอยกวา ๐.๖๐ x ๑.๒๐ ม. ทั้งนี้ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ การ
ออกแบบ และการจัดวางครุภัณฑ
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๔.๒.๓.๕ การปรับปรุงผนังบริเวณลอบบี้ (สวนตอนรับ) ของเดิมเปนผนังโครงไมบุ
ไมอัดตกแตงใหปรับปรุงผนังเดิมตามที่ออกแบบ โดยขนาดและวัสดุไมดอยกวาของเดิม
๔.๒.๓.๖ ปรับปรุงหองน้ําสวนธุรการและเปลี่ยนระบบทอระบายน้ํา
๔.๒.๓.๖.๑ ตรวจเช็คระบบทอโสโครก ทอประปาใหใชการไดดีหากทอ
เดิมชํารุดมากไมสามารถซอมแซมไดใหเปลี่ยนเปนทอ PVC ตามขนาดที่เหมาะสมและเปนไปตาม
มาตรฐาน
๔.๒.๓.๖.๒ ปูกระเบื้องพื้นและผนังใหม ขนาด ๑๒” x ๑๒” เกรด A
ผลิตภัณฑของ CAMPANA, COTTO, DURAGRES หรือคุณภาพเทียบเทา
๔.๒.๓.๖.๓ เปลี่ยนสุขภัณฑใหมทั้งหมดเปนผลิตภัณฑของ KARAT,
COTTO, AMERICAN STANDARD หรือเทียบเทา
๔.๒.๓.๖.๔ จัดหารูปภาพวาดสีน้ํามันตกแตงหอง ผามานพรอมราว และ
โคมไฟฟา ตามที่ผูรับจางออกแบบ ทั้งนี้ใหเหมาะสมกับขนาดพื้นที่การออกแบบ และการจัดวางครุภัณฑ
๔.๒.๔ งานทําความสะอาด และปรับปรุงพื้น
๔.๒.๔.๑ พื้นหินขัดของเดิมใหทําความสะอาดและขัดผิวหนาดวยเครื่องขัดให
สะอาดลงน้ํายา หรือ WAX เคลือบเงา ตามกรรมวิธีผูผลิต
๔.๒.๔.๒ พื้นระเบียงที่กําหนดใหปรับปรุงดําเนินการดวยการยกพื้นดวยโครงเหล็ก
ปูดวยวีวาบอรดหนา ไมนอยกวา ๒๐ มม. ขนาดโครงเคราตามกรรมวิธีของผูผลิต บุผิวหนาดวย
กระเบื้องปูพื้นขนาด ๒๔” x ๒๔” เกรด A ผลิตภัณฑของ CAMPANA หรือ DURAGRES หรือ COTTO
หรือคุณภาพเทียบเทา
๔.๒.๕ งานปรับปรุงหองน้ําและระบบสุขาภิบาล
๔.๒.๕.๑ ระบบทอน้ําประปา เดินระบบทอใหมตามตําแหนงสุขภัณฑที่ออกแบบ
ไวโดยใชทอพีวีซีแข็ง มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. หนา ๘.๕ การติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต
ขนาดตามมาตรฐาน
๔.๒.๕.๒ ระบบทอสุขาภิบาลและน้ําทิ้ง เปลี่ยนทอใหมตามตําแหนงที่ออกแบบ
โดยใชทอพีวีซีแข็ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. ขนาดตามมาตรฐาน
๔.๒.๕.๓ กระเบื้องปูพื้นหองน้ําใชกระเบื้อง ขนาด 24”x24” เกรด A ผลิตภัณฑ
ของ CAMPANA หรือ COTTO หรือ DURAGRES หรือคุณภาพเทียบเทาทุกหอง สีใหนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติกอนดําเนินการ
๔.๒.๕.๔ กระเบื้องบุผนังหองน้ําใหใชกระเบื้องเกรด A ผลิตภัณฑของ
CAMPANA หรือ DURAGRES หรือ COTTO หรือคุณภาพเทียบเทาทุกหอง ขนาดและสีนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติกอนดําเนินการ
๔.๒.๕.๕ เคานเตอรอางลางหนา หองน้ําชั้น ๒ ผิวบนบุดวยหินแกรนิตเจาะฝง
อางลางหนา ผลิตภัณฑของ KARAT, COTTO, AMERICAN STANDARD หรือคุณภาพเทียบเทา ขนาด
ตามที่ผูเสนอราคาออกแบบ
๔.๒.๕.๖ อางลางหนาชั้น ๓ และชั้น ๔ ใชอางลางหนาลอยชนิดขาตั้ง ผลิตภัณฑ
ของ KARAT, COTTO, AMERICAN STANDARD หรือคุณภาพเทียบเทา

๗

๔.๒.๕.๗ บานเลื่อนกั้นอาบน้ําสําเร็จรูป หองน้ําชั้น ๒ วัสดุเปน PVC.
อลูมิเนียมเคลือบสี กระจกใส ตามมาตรฐานผูผลิต หรือตามที่ผูเสนอราคาออกแบบใหเหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ และมีความแข็งแรงทนทานตอการใชงานผูรับจางจะตองนําเสนอขออนุมัติกอนดําเนินการ ชั้น ๓
และ ชั้น ๔ เปนมานพลาสติก
๔.๒.๖ งานครุภัณฑไฟฟา (รายการอุปกรณ)
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายละเอียด
จํานวน
เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวนชนิดแขวนฝาเพดานหรือติดผนัง) ขนาดไมต่ํา
กวา ๑๒,๕๐๐ บีทียูตอชั่วโมง ติดตั้งที่หองนอน
๓๖ ชุด
เครื่องปรับอากาศ (แบบแยกสวนชนิดแขวนฝาเพดานหรือติดผนัง) ขนาดไมต่ํา
กวา ๑๗,๕๐๐ บีทียูตอชั่วโมง ติดตั้งที่หองทํางานของเจาหนาที่
๑ ชุด
เครื่องปรับอากาศ (แบบคอลยเปลือย) ขนาดไมต่ํากวา ๔๘,๐๐๐ บีทยี ูตอ
๔ ชุด
ชั่วโมง ติดตั้งที่หองสวนตอนรับ
TV LCD ขนาดไมต่ํากวา ๓๒ นิ้ว
๓๖ เครื่อง
เครื่องทําน้ําอุนขนาดไมนอยกวา ๓,๕๐๐ วัตต
๑๙ เครื่อง

๔.๒.๖.๑ เครื่องปรับอากาศ
คุณลักษณะทั่วไป
๑. เปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แบบแยกสวนชนิดแขวนฝาเพดานหรือ
ติดผนัง) ขนาดไมตํ่ากวา ๑๒,๕๐๐ บีทียูตอชั่วโมง
๒. เปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แบบแยกสวนชนิดแขวนฝาเพดานหรือ
ติดผนัง) ขนาดไมตํ่ากวา ๑๗,๕๐๐ บีทียูตอชั่วโมง
๓. เปนเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง (แบบคอลยเปลือย) ขนาดไมตํ่ากวา
๔๘,๐๐๐ บีทียูตอชั่วโมง
คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตองเปนเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟเบอร ๕ ที่ไดรบั การรับรองจากกระทรวง
พลังงาน หรือการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (ยกเวน ๔๘,๐๐๐ บีทีย)ู
๒. ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ผลิตไดตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่
๒๑๓๔/๒๕๔๕
๓. ชุดคอนเดนชิ่ง
๓.๑ ชุดคอนเดนชิ่งตองประกอบดวย คอมเพรสเซอร (Compressor) แผงควบแนน
(condenser) พัดลมพรอมมอเตอร สวิตซแมเหล็ก (Magnetic Contactor) ขอตอพรอมวาลวบริการชอง
อัดเติมและลิ้นทอ (Discharge and Suction Service Valve) ขั้วตอสายดิน ชุดหนวงเวลา (Delay
Time) ในกรณีที่ไมมชี ุดหนวงเวลาที่เทอรโมสคัต อิเลคทรอนิกส วงจรปองกันโหลดเกิน
(OverloadProtector) คาปาซิเตอร (Capacitor) และอุปกรณควบคุมการทํางานที่จําเปน ทั้งนี้ตอง
ออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานภายนอกอาคาร

๘

๓.๒ พัดลมของชุดคอนเดนชิ่ง ใชชนิดใบกลม (Propeller) ขับลมดวยมอเตอรแบบ
ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive) ที่มีระบบหลอลื่นและมีตะแกรงปองกันอุบัติเหตุ
๓.๓ พัดลมของชุดคอนเดนชิ่ง ใหมีอุปกรณปองกันเมื่อเกิดความรอน หรือกระแสไฟฟา
สูงกวาเกณฑปกติ
๓.๔ ชุดคอนเดนชิ่งใชชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับระบบไฟฟา ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต
๕๐ เฮริตซ หรือ ๓ เฟส ๓๘๐ โวลต ๕๐ เฮริตซ โดยตรง (ถาเปนระบบไฟฟา ๓ เฟส จัดหาอุปกรณตรวจ
เซ็คเฟสเพิ่มเติม)
๓.๕ ชุดคอนเดนชิ่งใหติดตั้งบนสปริงหรือลูกยางลดการสั่นสะเทือน
๔. ชุดแฟนคอยล
๔.๑ โครงเครื่องทําจากเหล็กอาบสังกะสีขึ้นรูปและประกอบอยางแข็งแรง ในสวนของ
พื้นที่ที่อากาศกระทบกับความเย็นตองหุมฉนวนชนิดที่ไมลามไฟ สวนพื้นที่สัมผัสกับละอองน้ํา หรือน้ําตอง
เคลือบดวยสารปองกันการผุกรอน
๔.๒ ชุดแฟนคอยล (Fan Coli Unit) ตองมีปริมาณลมหมุนเวียน (CFM) ไมตํ่ากวา
๔๐๐ ลูกบาศกฟุตตอนาทีตอตันความเย็น หรือตามปริมาณลมหมุนเวียนที่ไดกําหนดไวในการออกแบบ
๔.๓ ชุดแฟนคอยลตองประกอบดวยแผง อีแวพอเรเตอร (Evaporator) พัดลมพรอม
มอเตอรแผงเปลือกนอก (Enclosure Panel) พรอมฉนวนบุเพื่อปองกันไมใหไอนํ้าควบแนนบนแผน
เปลือกนอกถาดระบายนํ้าที่ควบแนนจากแผงอีแวพอเรเตอรแผงกรองอากาศ ขั้วตอสายไฟฟา และขั้วตอ
สายดิน สําหรับสวิตชปรับความเร็วรอบหมุนมอเตอรพัดลมและอุปกรณควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ
ควบคุมการไหลของสารทําความเย็น (Expansion Valve) ใหมีติดไวที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได
๔.๔ มอเตอรพัดลมเปนแบบ Forward Curve Centrifugal Fan ใบพัดทําจาก
พลาสติกหรือเหล็กอาบสังกะสี ที่ไดทําการปรับสมดุลทั้งขณะหยุดนิ่งและหมุนจากโรงงานผูผลิตสามารถ
ปรับความเร็วไดไมนอยกวา ๓ ระดับ ใชไฟ ๒๒๐ โวลต ๕๐ เฮิรต
๕. อุปกรณปรับอุณหภูมิเปนแบบอิเลคทรอนิกสบอกอุณหภูมิเปนตัวเลขดิจิตอลติดตั้งที่
ผนัง สามารถอานคาไดชัดเจนและสามารถปรับอุณหภูมิไดตามตองการ
๖. ทอนํ้าทิ้งติดตั้งใหมจากแฟนคอลยถึงทอแนวดิ่งในชองบริการของเดิมเปนทอพีวีซี
เกรด 8.5 เสนผาศูนยกลางไมตํ่ากวา ๓/๔ นิ้ว หุมฉนวนชนิด Close Cell Insulation หนาไมนอย
กวา ๓/๘ นิ้ว
๗. ทอนํ้ายาสารทําความเย็นและขอตอของอทั้งทางดานสงและดานดูด ทําจากทอ
ทองแดงชนิดไรตะเข็บตามมาตรฐาน ASME B๒๘๐ และ ASME / ANSI B ๑๖.๒ หรือเทียบเทา
๘. สายไฟฟาจะตองเดินสายไฟรอยทอ EMT และมีทอออนชนิดกันนํ้ากอนเขาชุดคอน
เดนชิ่ง
๘.๑ ในกรณีที่ตองเดินสายไฟฟาใหมใหตอเชื่อมเขากับตู LOAD CENTER ของอาคาร
และใหมีเบรคเกอรควบคุมเครื่องปรับอากาศแตละชุด
๙. ผูประมูลไดจะตองทําการรื้อถอนเครื่องเดิมออกและติดตั้งเครื่องใหมโดยจะตอง
ปรับปรุงสภาพหองใหเรียบรอยดังเดิม
๑๐. ตองรับประกันอายุการใชงานของคอมเพรสเซอรไมตํ่ากวา ๓ ป โดยมีหนังสือ
รับประกันจากโรงงานผูผลิตใหในวันสงมอบงาน

๙

๑๑. ในระหวางเวลารับประกันผูขายตองจัดสงเจาหนาที่มาดูแลบํารุงรักษาทุก ๆ ๓ เดือน
๔.๒.๖.๒ TV LCD ขนาด ๓๒ นิ้ว
อุปกรณ LCD TV แตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ํา ดังนี้
๑. เปนจอแสดงผลภาพแบบจอแบนชนิด LCD TV ขนาดไมต่ํากวา ๓๒ นิ้ว
๒. มีความละเอียดของการแสดงผลภาพไมต่ํากวา ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ จุด หรือดีกวา
๓. มี Contrast Ratio ไมต่ํากวา ๓๐,๐๐๐:๑ หรือดีกวา
๔. มีมุมมองภาพทั้งแนวตั้งและแนวนอนไมนอยกวา ๑๗๘ องศา
๕. มีลําโพงเปนชุดเดียวกับจอแสดงผลโดยมีกําลังขับไมนอยกวา ๑๐W จํานวน ๑ คู
๖. มีชองตอสัญญาณชนิด HDMI ไมนอยกวา ๑ ชอง
๗. มีชองตอสัญญาณชนิด S-Video และ AV อยางละไมนอยกวา ๑ ชอง
๘. มี Remote Control ควบคุมการทํางานของเครื่อง
๔.๒.๖.๓ เครื่องทําน้ําอุน
เครื่องทําน้ําอุน แตละชุดมีคุณสมบัติขั้นต่ําดังนี.้ ๑. ขนาดไมนอยกวา ๓๕๐๐ วัตต
๒. แรงดันน้ําต่ําสุด ๐.๑ กก./ตร.ซม.
๓. มีระบบนิรภัย ELB ในตัวเครื่อง
๔. มีแผงกันน้ําเขาเครื่อง
๕. มีฉนวนปองกันไฟฟารั่ว
๖. โครงสรางภายนอกทําจากพลาสติก ABS เกรด V๐ หรือเทียบเทา
๗. เดินสายไฟฟาและติดตั้งเซอรกิตเบรกเกอรเขากับตูควบคุมภายนอกหองพรอม
สายกราวดตอลงดินและหนาหองน้ํา
๘. แรงดันไฟฟา ๒๒๐ V. ๕๐ Hz
๙. ตัวทําความรอนรับประกัน ๓ ป
๕. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก) แลวเสร็จ
ภายในเวลา ๑๘๐ วัน การแบงงวดงาน งวดเงิน กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ดังตอไปนี้.งวดที่ ๑
เงินรอยละ ๑๐ ของคาจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- ดําเนินการื้อถอนฝาเพดานเกาทั้งหมด
- ดําเนินการรื้อถอนสุขภัณฑตาง ๆ และกระเบื้องภายในหองน้ําทั้งหมด
- ดําเนินการรื้อถอน ผนัง ประตู หนาตาง ชองแสงที่กําหนดใหรื้อ
- ดําเนินการื้อถอนเครื่องปรับอากาศทั้งหมด และระบบไฟฟาที่ไมจําเปน
- ดําเนินการรื้อถอนกระเบื้องพื้นรอบอาคาร ปรับระดับลานจอดรถและรื้อถอน
ภูมิทัศนที่ไมใชออก
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๐

งวดที่ ๒

เงินรอยละ ๒๕ ของคาจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- ติดตั้งระบบไฟฟา (สายไฟ) ชั้น ๔ และดาดฟา ทั้งหมดตามที่แบบกําหนด
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในหองน้ําทั้งหมดแลวเสร็จ (ชั้น ๔ และดาดฟา)
- ติดตั้งสุขภัณฑ ปูกระเบื้อง กรุกระเบื้องผนังภายในหองน้ําทั้งหมดทุกหอง
ตามแบบที่กําหนด (ชั้น ๔ และดาดฟา)
- ปูกระเบื้องในสวนที่เปนระเบียง ซักลางเกา ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการทําความสะอาดพื้นดาดฟา ทาสีราวกันตก เปลี่ยนประตูดาดฟา งาน
ที่อยู บนดาดฟาทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการจัดทําฝาเพดาน ชั้น ๔ และดาดฟาทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน และงานอื่น ๆ ตามแบบที่
กําหนด (ชั้น ๔)
- ดําเนินการปรับปรุงชั้นที่ ๔ และดาดฟาเสร็จเรียบรอยตามแบบที่กําหนด
และตามสัญญาทุกประการ
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๓

เงินรอยละ ๓๕ ของคาจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
งานปรับปรุงชั้นที่ ๒ และชั้นที่ ๓
- ทําความสะอาดพื้นเดิมทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟา (สายไฟ) ชั้น ๒ และชั้น ๓ และดาดฟาทั้งหมดตามที่แบบ
กําหนด
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในหองน้ําทั้งหมดแลวเสร็จ (ชั้น ๒ และชั้น ๓)
- ติดตั้งสุขภัณฑ ปูกระเบื้อง กรุกระเบื้องผนังภายในหองน้ําทั้งหมดทุกหอง
ตามแบบที่กําหนด (ชั้น ๒ และชั้น ๓)
- ปูกระเบื้องในสวนที่เปนระเบียง ซักลางเกา ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการจัดทําฝาเพดาน ชั้น ๒ และชั้น ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน และงานอื่น ๆ ตามแบบที่
กําหนด
- ดําเนินการปรับปรุง ชั้น ๒ และชั้น ๓ เสร็จเรียบรอยตามแบบที่กําหนด
และตามสัญญาทุกประการ
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) เงินรอยละ ๓๐ ของคาจางเหมา ตามที่ตกลงทําสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับ
จางไดทําการ
งานปรับปรุงชั้นที่ ๑
- ทําความสะอาดพื้นเดิมทั้งหมดแลวเสร็จ
- ปูกระเบื้องรอบอาคารทั้งหมดแลวเสร็จตามแบบ
- ปรับระดับพรอมดําเนินการจัดทําลานจอดจอดใหม
- จัดทําหองสําหรับเก็บอุปกรณทั้งหมดแลวเสร็จ

๑๑

- ปรับปรุงหองทิ้งขยะ
- ติดตั้งระบบไฟฟา (สายไฟ) ชั้น ๑ ทั้งหมดตามที่แบบกําหนด
- ติดตั้งระบบสุขาภิบาลภายในหองน้ําทั้งหมดแลวเสร็จ (ชั้น ๑)
- ติดตั้งสุขภัณฑ ปูกระเบื้อง กรุกระเบื้องผนังภายในหองน้ําทั้งหมดทุกหอง
ตามแบบที่กําหนด
- ปูกระเบื้องในสวนที่เปนระเบียง ซักลางเกาทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการจัดทําฝาเพดาน ชั้น ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําน้ําอุน และงานอื่นๆ ตามแบบที่
กําหนด
- ดําเนินการปรับปรุงชั้นที่ ๑ และดาดฟาเสร็จเรียบรอยตามแบบที่กําหนด
และตามสัญญาทุกประการ
กําหนดดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
*****************

๑๒

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ นร ๐๒๐๒.๐๓/(ป) ........../๒๕๕๕
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก)
ตามประกาศกรมประชาสัมพันธ
ลงวันที.่ ...................................
...................................
ดวยกรมประชาสัมพันธ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
โครงการปรับปรุงอาคารหอพัก สถาบันการประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก) จํานวน 1 หลัง ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียดเงื่อนไขขอกําหนด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๓

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต อ งไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับ ผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูป ระสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา
นั้น
/2.5 ผูประสงค...........
-2๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
กรม
๒.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส มีมูลคาไมนอยกวา 4,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สี่ลานบาทถว น) ทั้งนี้ตองเปนผลงาน
สัญญาเดียว และเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสว นทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ โดยมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป นับถึงวันประกาศ และให
แนบหนังสือรับรองผลงานพรอมสัญญาในวันยื่นซองเสนอราคา
เงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองปฏิบัติตาม
ประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ และหลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
๑. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ

๑๔

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะ
เปน ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา
และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๓) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
/3.2 สวนที่ 2.......

-3๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดย
ตองลงนาม พรอมประทับตรา (ถามี)
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองและสัญญา
จาง
(๕) บัญชีรายการกอสราง
(๖) แคตตาล็อก ครุภัณฑไฟฟา
(๗) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาจางดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง

๑๕

อิเล็กทรอนิกส โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลง
ลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวอักษร
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยไมมีการขูดลบหรือ
แกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคา พรอม
ประทับตรา(ถามี)กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน และผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานมายื่น
โดยตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีดังกลาวใหเรีย บรอย แตผูประสงคจะเสนอราคายังไมตองกรอก
รายละเอียดของราคา เนื่องจากในวันยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคยังมิไดมีการเสนอราคา และเมื่อผล
การประกวดราคาไดผูเสนอราคารายต่ําสุดแลว ใหคณะกรรมการประกวดราคาแจงใหผูประสงคจะ
เสนอราคารายต่ําสุดดังกลาวมากรอกจํานวนเงินใหตรงกับราคาที่เสนอไว กอนเสนอผูมีอํานาจสั่งจาง
ตอไป
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยวา ...๙๐...วัน นับแตวัน
ยืนยันราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจาง
ใหแลวเสร็จไมเกิน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมให
เริ่มทํางาน
/กําหนด……

-๔กําหนดชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ จุดนัดพบ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ อาคาร
การะเวก กรมประชาสัมพันธ ถนนพระราม ๖ ซอย ๓๐ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพทหมายเลข ๐-๒๖๑๘-๒๓๒๓ ตอ 1913 ในวันที.่ ........................................๒๕๕5 เวลา ๑๐.๓๐
น. เปนตนไป

๑๖

ผูประสงคจะเสนอราคารายใดไมไปฟงคําชี้แจงรายละเอียดและดูสถานที่ตามวันและ
เวลาดังกลาวขางตนกรมประชาสัมพันธ จะถือวาผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ไดรับทราบปญหา
และเขาใจเงื่อนไขของทางราชการ ทั้งที่มีอยูเดิมและประกาศเพิ่มเติมโดยตลอดแลว จะยกเปนเหตุใน
ภายหลังวาตนไมทราบมากอนไมไดไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอก
ปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจ างดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะ
เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและ รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวด
ราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร ประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทาง
อิเล็ก
ทรอนิกส จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงอาคารหอพัก
สถาบันการประชาสัมพันธ (อาคารการะเวก) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวที่หนาซองวา
“เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ นร
๐๒๐๒.๐๓/(ป)......../๒๕๕๔ ลงวันที่........................................“ ยื่นตอคณะกรรมการประกวด
ราคา ในวันที่ ................................ เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๐.๔๕ น. ณ หองประชุมกอง
คลัง ชั้น ๔ อาคารกรมประชาสัมพันธ ถนนพระราม ๖ ซอย ๓๐ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไม
รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคา แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่น หรือเปนผูมีผลประโยชน รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘(๑) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม
พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามข อ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะ
เสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผปู ระสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอ
ราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
/ผูประสงค……

๑๗

-๕ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะ
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน
ระหวาง ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัตทิ างดานเทคนิค
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ
หรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต
ตองสิ้นสุด กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดีย วกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวา
กระบวนการเสนอราคาจะไม แ ล ว เสร็ จ ได โ ดยง า ย หรื อ ข อ ขัด ข อ งไม อาจแก ไ ขได ประธาน
คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานที่
เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการ
ประกวดราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตอง
ปฏิบัติดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวย
วิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง
เริ่มตนที่ 9,497,200.-บาท (เกาลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน)

๑๘

(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ทีม่ าลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ
(๗) หามผูมีสิท ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ
เสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยืนจะตองตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด
/(๘) ผูมีสิทธิ….

-๖(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบ
คาใชจา ยในการใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ ......................ตั้งแตเวลา
..............น. เปนตนไป ทั้งนี้จะแจ งนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.
๐๐๕) ใหทราบตอไป
๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิค จํานวน 474,860.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดรอยหกสิบบาทถวน) โดยหลักประกัน
ซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดาน
เทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให

๑๙

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ํ าประกันตามประกาศของธนาคารแห ง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุใน ขอ ๑.๕ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพน
จากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวมต่ําสุดเปนเกณฑ
๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตาม ขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาเชาดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณา
ขอเสนอของ
ผูประสงคจะเสนอรายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิด พลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
/๖.๓ กรมสงวน…..

-๗๖.๓ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
ระบบอิเล็ก
ทรอนิกสของกรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนด ในเอกสารประกวด

๒๐

ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส หรือใน
การทํ าสัญ ญาผูใ หบริ การตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส การประกวดราคาจางด ว ยวิ ธีการทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรม มีสิทธใหผูประสงคจะ
เสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคา
ได กรมมีสิท ธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไม
ถูกตอง
๖.๕ กรม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัด จางเลยก็ได
สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปน
เด็ดขาด ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสทธิเสนอ
ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม
อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับ ผูมีสิท ธิเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกันระหวางผูมีสิท ธิเสนอราคากับผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๘ กรม มีอํานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และกรม จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
/๗. การทํา….

๒๑

-๘๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับ กรม ภายใน... ๗… วัน นับแตวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหกรม ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๖(๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ กรมจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู
รับจาง ทั้งนี้ ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือ คาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่
ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ โดยแบงออกเปน ๓
งวด
(ตามขอบเขตงาน)
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ...๐.๑๐...ของคาจางตามสัญญาตอ
วัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ

๒๒

หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา....๒....ป...-....เดือน นับถัดจากวันที่กรม ไดรับมอบ
งาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วันนับจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรม ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของแลวเทานั้น
/ราคากลาง….

-๙ราคากลางของงานโครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ (อาคาร
การะเวก) จํานวน 1 หลัง ในประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
9,497,200.-บาท (เกาลานสี่แสนเกาหมื่นเจ็ดพัน-สองรอยบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา
เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมี
สิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับ เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร ับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๒๓

๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอกรม แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนด
ใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรม จะริบหลักประกันซองจํานวน ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปน ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ กรม สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
/๑๒. การปรับ.....

- ๑๐ ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา(สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ได
ระบุในขอ ๑.๗
๑๔. มาตราฐานฝมือชาง

๒๔

เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง จํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา
ชางดังตอไปนี้
๑๔.๑ วิศวกรโยธา อยางนอย ๑ คน
14.2 วิศวกรไฟฟากําลัง อยางนอย ๑ คน
14.3 สถาปนิกหรือมัณฑนากร อยางนอย ๑ คน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

กรมประชาสัมพันธ

- ๑๑ -

๒๕

หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ เพื่อเปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะ
จัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนว ยงานที่จัด หาพัสดุนับเปน ๒ ชว งเวลา
ติ ด ต อ กั น คื อ ช ว งแรก ตั้ ง แต วั น ยื่ น ซองข อ เสนอทางด า นเทคนิ ค จนถึ ง วั น ยื น ยั น ราคาสุ ด ท า ย
(วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวัน
สิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙
และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙
จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๒๖

แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
เรียน ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
๑. ขาพเจา (บริษัท/หางฯ/ราน)……………………………….…………………………………….…………….……..
อยูเลขที…่ …………………………………….....................ถนน………………………………………….…………………….
ตําบล/แขวง………….………..…………………………….อําเภอ/เขต…………………………………………..…………
จังหวัด………………..……………………………………..…โทรศัพท……………………………………...................…..…
โทรสาร…………………………………….……………..……E-Mail…………………................………....……………….....
โดย(นาย/นาง/นางสาว)...................................……………..………………………………………………………………
ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส เลขที่ นร ๐๒๐๒.๐๓/(ป).....................................ลงวันที.่ ...................................และ
เอกสารเพิ่มเติม(ถามี)เลขที…่ ………………...............................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและ
เงื่อนไขนั้นแลวรวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน ตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของ
ทางราชการ
๒. ขาพเจาขอเสนอที่จะทํางานรับจางโครงการปรับปรุงอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ
(อาคารการะเวก) จํานวน 1 หลัง ตามขอกําหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสาร
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๓. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย และกรมอาจรับคํา
เสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตามเหตุผล
อันสมควรที่กรม รองขอ
๔. กําหนดเวลาสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ไดรับแจง
จากกรม วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสารประกวดราคา โดยครบถวน
ถูกตองภายใน๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
๕. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ขาพเจารับรองที่จะ
๕.๑ ทําสัญญาตามแบบสัญญาจาง แนบทายเอกสารการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทาง
อิเล็กทรอนิกส กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือใหไปทําสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวใน ขอ ๗ ของเอกสารการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหแ กกรม กอนหรือขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปน
จํานวนรอยละ ๕ ของราคาตามสัญญา เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและ
ครบถวน
หากข าพเจ าไม ปฏิ บั ติ ให ครบถ ว นตามที่ ระบุ ไว ข างต นนี้ ข าพเจายอมให กรม ริ บ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งยินดีชดใชคาเสียหายใดที่อาจมีแก
กรม และกรม มีสิทธิจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสก็ได
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๖. ขาพเจายอมรับวากรม ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ รวมทั้งไมตองรับผิดชอบใน
คาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
/7. เพื่อเปนหลัก.......
-2๗. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกตอง ตามที่ไดทําความเขาใจและตามความผูกพัน
แ ห ง คํ า เ ส น อ นี้
ข า พ เ จ า ข อ ม
อบ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เพื่อเปนหลักประกันซองเปนจํานวนเงิน……………………………………………..………………..บาท มาพรอม
กันนี้
๘. ขาพเจาไดตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสนี้โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวากรม ไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตก
หลน
๙. การยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ ไดยื่นเสนอโดย
บริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษทั ใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่………………..เดือน………………………………พ.ศ………………
(ลงชื่อ…………………………..…………………………….
(……………………………….…………………….)
ตําแหนง………………………………………………………..
ประทับตรา (ถามี)
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