ประกาศ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตารวจ ขนาด ๑๐ คูหา
ที่ กองร้ อยตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔๕ ตาบลเขาน้อย อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้ วยวิธปี ระกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )

---------------------------------ด้วย สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดย กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ มีควำมประสงค์จะ
ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเรื อนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนำด ๑๐ คูหำ จำนวน ๑ หลัง
โดยก่อสร้ำงที่ กองร้อยตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔๕
ในที่ดินรำชพัสดุแปลงเลขทะเบียน ปข.๔๔๘
ตำบลเขำน้อย อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ ด้วยวิธีประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนีเ้ ป็ นเงิน ๔,๔๖๐,๐๐๐ บาท ( สี่ ล้านสี่ แสนหกหมืน่ บาทถ้ วน )
- วงเงินงบประมาณที่ได้ รับจัดสรรเป็ นเงิน ๔,๑๐๙,๐๐๐ บาท (สี่ ล้านหนึ่งแสนเก้าพันบาทถ้ วน)
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ดงั กล่ำว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของกำรสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๓. ไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับเอกสิทธิ์หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
เสนอรำคำได้มีคำสัง่ ให้สละสิทธิ์หรื อควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น และ/หรื อ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่ำงผูเ้ สนอรำคำกับผูใ้ ห้บริ กำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ในกำร
ประกวดรำคำจ้ำงทำงอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ผูเ้ สนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่ำ ๑,๖๑๐,๐๐๐ บำท ( หนึ่งล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน ) และเป็ นผลงำนที่เป็ นคู่สญ
ั ญำ
โดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรบริ หำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจหรื อ
หน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเชื่อถือ
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำต้องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรื อ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ

-๒๗. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๘. คู่สญ
ั ญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมลู ค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
กำหนดยืน่ ข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒ เดือนธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ นำฬิกำ
ผูส้ นใจดำวน์โหลดเอกสำรทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรื อ www.bpp14@bpp.go.th หรื อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งำนส่งกำลังบำรุ ง กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๓๒-๕๑๐๐๕๒ ต่อ ๒๑๔
ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๕๘
พันตำรวจโท
(กิตติคุณ นิยมวิทย์ )
รองผูก้ ำกับกำร ฯ รักษำรำชกำรแทน
ผูก้ ำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔

เอกสารประกวดราคาจ้างด้ วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
เลขที่ จ. ๐๑ / ๒๕๕๙
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้ างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตารวจ ขนาด ๑๐ คูหา
ด้ วยวิธปี ระกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
ตามประกาศ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
ลงวันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------------------------สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ”
มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงอำคำรเรื อนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนำด ๑๐ คูหำ
จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชำยแดนที่
๑๔๕ ตำบลเขำน้อย อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรู ปรำยกำรละเอียด
- อำคำรเรื อนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ ขนำด ๑๐ คูหำ จำนวน ๑ หลัง
แบบเลขที่ ม.๐๙/๕๒ จำนวน ๔๑ แผ่น
๑.๒ แบบใบที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญำจ้ำง
๑.๔ แบบหนังสือค้ ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bitt Of Quantities)
(รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็ นกำรเปิ ดเผยเพื่อให้ประสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ขอ้ มูลได้เท่ำ
เทียมกันและเพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

-๒ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำร
หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของกำรสัง่ ให้นิติบุคคล
หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงำน

๒.๒
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๒.๓ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอรำคำได้มคี ำสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๒.๔ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ ๑.๖
๒.๕ ผูเ้ สนอรำคำต้องมีผลงำนประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่ำ ๑,๖๑๐,๐๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนหกแสนหนึ่งหมื่นบำทถ้วน) และเป็ นผลงำน
ที่เป็ นคู่สญ
ั ญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริ หำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสำหกิจ หรื อหน่วยงำนเอกชนที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติเชื่อถือ
๒.๖
บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำต้องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำย หรื อแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถกู ต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๗
บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สญ
ั ญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๘ คู่สญ
ั ญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยืน่ มำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุน้ ส่วนสำมัญหรื อห้ำงหุน้ ส่วนจำกัดให้ยนื่ สำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข)
บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด
ให้ยนื่ สำเนำหนังสือรั บรอง
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชี
ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูน้ ้ นั สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทั้งสำเนำถูกต้อง

-๓(๓) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นผูเ้ สนอรำคำร่ วมกันในฐำนะเป็ นผูร้ ่ วมค้ำ ให้ยนื่ สำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่ วมกำรค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ ่ วมค้ำ และในกรณี ที่ผรู้ ่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยก็ให้ยนื่ สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อผูร้ ่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยนื่
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สำเนำทะเบียนบ้ำน
(๔.๒) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
(๔.๓) สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์
(๔.๔) สำเนำใบทะเบียนผูเ้ สียภำษีอำกร
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำร ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำย ในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำมอบ
อำนำจให้ผอู้ ื่นลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐำนแสดงตัวตนของผูเ้ สนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำง
ระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๑.๔
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรื อใบแจ้งปริ มำณงำน) ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ดว้ ย
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หลักฐำนแสดงตัวตนของผูเ้ สนอรำคำ โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องกรอกปริ มำณวัสดุ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็ นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดย
เสนอรำคำรวมและหรื อรำคำต่อหน่วย และหรื อต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ทำ้ ยใบเสนอรำคำให้ถกู ต้อง
โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืน่ รำคำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๘๐ วัน นับแต่วนั เสนอ
รำคำโดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผูเ้ สนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำ
มิได้

-๔๔.๓ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงให้แล้วเสร็ จไม่เกิน ๑๘๐
วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง หรื อวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ ๑๔ ให้เริ่ มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผูเ้ สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรู ป และรำยละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ท้งั หมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตำมเงื่อนไข
ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยืน่ ข้อเสนอและรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ เดือนธันวำคม พ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ ถึง ๑๖.๓๐
นำฬิกำ
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยืน่ ข้อเสนอแล้ว
จะไม่รับเอกสำรกำรยืน่ ข้อเสนอใดๆ
โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
จะดำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำย
อื่น ตำมข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์หรื อไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ก่อน
หรื อในขณะที่มีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ มีผเู้ สนอรำคำกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำร
เป็ นผูเ้ สนอรำคำ และกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำดังกล่ำวเป็ นผู้
ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้ว่ำผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผูเ้ สนอรำคำที่ถกู ตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำ เพรำะเหตุเป็ นผูเ้ สนอรำคำ
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
อำจอุทธรณ์คำสัง่
ดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน ๓ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจำกจำกส่วนรำชกำร กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็ น
ในกรณี ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับกำรคัดค้ำนของผูอ้ ุทธรณ์และเห็นว่ำกำร
ยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว
จะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ ให้
ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๔.๖ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษีอื่น ๆ (ถ้ำมี)
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว

(๓)

-๕ผูเ้ สนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำตำมวันเวลำที่

กำหนด
(๔) ห้ำมผูเ้ สนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผูเ้ สนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเ้ สนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
วิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นจำนวนเงิน ๒๐๕,๔๕๐ บำท (สองแสนห้ำพันสี่ร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) โดย
หลักประกันให้ใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๕.๑ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ
๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยให้แก่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ กำร
เสนอรำคำจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณี ที่ผเู้ สนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยหรื อพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็ น
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิ กา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิ กา
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จะ
คืนให้ผเู้ สนอรำคำหรื อผูค้ ้ ำประกันภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ได้รับกำรพิจำรณำในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผเู้ สนอรำคำรำยที่คดั เลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรื อข้อตกลงหรื อเมื่อผูเ้ สนอ
รำคำได้พน้ จำกข้อผูกพันแล้ว กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำไม่ว่ำกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยืน่ ข้อเสนอประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์น้ ี
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคาตา่ สุด และจะพิจารณา
จากราคา
๖.๒ หำกผูเ้ สนอรำคำรำยใด มีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตำมข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ถกู ต้องหรื อไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอรำคำไม่ถกู ต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรกำรประกวดรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่
เป็ นข้อผิดพลำด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรื อผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้เฉพำะในกรณี ที่พจิ ำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อกองกำกับ
กำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ เท่ำนั้น

-๖๖.๓ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้
เสนอรำคำ โดยไม่มกี ำรผ่อนผันในกรณีดงั นี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วย
วิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรำยชื่อผูซ้ ้ือเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ของ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงรำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรื อ
ทั้งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
(๓)
เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้เกิดกำรได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผเู้ สนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินรำคำกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในกำรทำ
สัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อกองกำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ มีสิทธิให้ผเู้ สนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภำพ ฐำนะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผูเ้ สนอรำคำได้ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรื อไม่ทำ
สัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรื อไม่ถกู ต้อ
๖.๕ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด
หรื อรำคำหนึ่งรำคำใด หรื อรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรื อขนำด หรื อ
เฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่
พิจำรณำจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสิน
ของกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ เป็ นเด็ดขำด ผูเ้ สนอรำคำจะเรี ยกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้
รวมทั้ง กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำร
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้ สนอรำคำเป็ นผูท้ ิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรื อไม่กต็ ำม
หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริ ต เช่น กำรเสนอรำคำอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดำ หรื อให้นิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็ นต้น
ในกรณี ผเู้ สนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จะให้ผเู้ สนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ
ผูเ้ สนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จสมบูรณ์ หำก
คำชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔มีสิทธิจะไม่รับรำคำของผูเ้ สนอรำคำนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งภำยหลังจำกกำรจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอรำคำ ผูเ้ สนอ
รำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
รำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้อ ๑.๖ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ มีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอ

-๗รำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกรำยดังกล่ำวออกดังกล่ำวออก และกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔
จะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงำน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องทำสัญ ญำตำมแบบ
สัญญำดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำ เป็ น
จำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองกำกับ
กำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยให้แก่กรมโดยเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรื อก่อนหน้ำนั้น
ไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ ำประกันของบริ ษทั เงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิ ชย์ และประกอบธุรกิจค้ ำประกัน
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๒ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผชู้ นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ผูว้ ่ำจ้ำงตกลงจ่ำยและผูร้ ับจ้ำงตกลงรับเงินค่ำจ้ำง จำนวน ๔,๑๐๙,๐๐๐บำท (สี่ ลำ้ นหนึ่ง
แสนเก้ำพันบำทถ้วน) ซึ่งได้รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ๒๘๗,๖๓๐ บำท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสำมสิบ
บำทถ้วน) ตลอดจนภำษีอำกรอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็ นเกณฑ์และ
กำหนดกำรจ่ำยเงินเป็ นงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ วงเงิน ๘๒๑,๘๐๐ บำท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบำทถ้วน)
ระยะเวลำ ๔๕ วัน จ่ำยเมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ทำกำรปรับพื้นที่ที่จะทำกำรก่อสร้ำง , ถมดิน , ปักผัง , ทำระดับ ,
ทดสอบกำรรับน้ ำหนักของดิน , ตอกเสำเข็ม , เทคอนกรี ตฐำนรำก , เทคำนคอดิน , เทเสำรับพื้นที่ช้นั ที่ ๒
แล้วเสร็ จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบไว้เป็ นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่ ๒ วงเงิน ๑,๐๒๗,๒๕๐ บำท (หนึ่งล้ำนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
ระยะเวลำ ๙๐ วัน จ่ำยเมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ทำกำร เทคอนกรี ตคำนรับพื้นชั้นที่ ๒ , เทบันไดขึ้นชั้นที่ ๒ , วำงพื้น
สำเร็ จรู ปชั้นที่ ๒ , เทเสำรับหลังคำ , เทคำนรับหลังคำ แล้วเสร็ จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงได้ทำ
กำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็ นกำรถูกต้องแล้ว

-๘งวดที่ ๓ วงเงิน ๑,๐๒๗,๒๕๐ บำท (หนึ่งล้ำนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
ระยะเวลำ ๑๓๕ วัน จ่ำยเมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ทำกำรเทคอนกรี ตทับหน้ำพื้นสำเร็ จรู ปชั้นที่ ๒ , เทพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ ๑
,ทำโครงหลังคำ , มุงหลังคำ , ทำโครงฝ้ ำเพดำน , ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑-๒ แล้วเสร็ จ พร้อมทั้งคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็ นกำรถูกต้องแล้ว
งวดที่๔วงเงิน ๑,๒๓๒,๗๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนสำมหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบำทถ้วน)
ระยะเวลำ ๑๘๐ วัน จ่ำยเมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ทำกำรทำผิวหนัง , ผิวพื้นภำยในทั้งหมด , ติดตั้งสุขภัณฑ์ท้งั หมด , ทำ
ฝ้ ำเพดำน , ติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำงทั้งหมด , ติดตั้งระบบไฟฟ้ ำ-ประปำ พร้อมอุปกรณ์ , ทำสีอำคำรทั้งหมด
และทำงำนส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็ จเรี ยบร้อย ถูกต้องตรงตำมรู ปแบบรำยกำร และรำยละเอียดทุกรำยกำร
พร้อมทำควำมสะอำด บริ เวณสถำนที่ก่อสร้ำงให้สำมำรถใช้กำรได้ทนั ที พร้อมทั้งคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
ได้ทำกำรตรวจรับมอบงำนไว้เป็ นกำรถูกต้องแล้ว รวมระยะเวลำก่อสร้ำงแล้วเสร็ จภำยใน ๑๘๐ วัน
๙. อัตราการปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำงจ้ำงตำมสัญญำ
ต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำกำรตกลงเป็ นหนังสือ
หรื อทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของงำนจ้ำง
ที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ได้รับ
มอบงำน โดยผูร้ ับจ้ำงจะต้องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดงั เดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่
๑๔ ได้รับอนุมตั ิเงินค่ำก่อสร้ำงจำก เงินงบประมำณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ แล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้
เป็ นเงินทั้งสิ้น
๔,๔๖๐,๐๐๐- บำท ( สี่ลำ้ นสี่แสนหกหมื่นบำทถ้วน )
๑๑.๒ เมื่อกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้
เป็ นผูร้ ับจ้ำง และได้ตกลงตำมที่ได้ประกวดรำคำโดยกำรยืน่ ข้อเสนอทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผูร้ ับจ้ำงจะต้อง
สัง่ หรื อนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรื อหรื อใน
เส้นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสำมำรถให้บริ กำรรับขนได้ ตำมที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
กำหนดผูเ้ สนอรำคำซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้ำงจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริ มกำรพำณิ ชย์นำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสัง่ หรื อนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
๗ วัน นับถัดจำกวันที่ผรู้ ับจ้ำงสัง่ หรื อซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้

-๙(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรื ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นได้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี
๑๑.๓ ผูเ้ สนอรำคำซึ่งกองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ได้คดั เลือกแล้ว ไม่
เป็ นไปตำมสัญญำหรื อข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองกำกับกำรตำรวจ
ตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ จะริ บหลักประกันยืน่ ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจำกผูอ้ อกหนังสือค้ ำประกันกำรยืน่
ข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่นอีก (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็ นผูท้ ิ้ง
งำน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๑.๔ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรื อข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็ นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้ าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ใน
กรณี ที่ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงำนก่อสร้ำง สูตรและวิธีกำรคำนวณที่ใช้กบั สัญญำ
แบบปรับรำคำได้ ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่ อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้
ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำรสำนักรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔
สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จ ตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำ หรื อภำยในระยะเวลำที่ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ได้ขยำยออกไป
โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อ กองกำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ ๑๔ ได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้เป็ น
ผูร้ ับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี้แล้ว ผูเ้ สนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบตั ิงำนก่อสร้ำง
ดังกล่ำว ผูเ้ สนอรำคำจะต้องมีและผูใ้ ช้มีวุฒิบตั รระดับปวช.,ปวส.และปวท.หรื อเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำ
ที่ กพ.รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๕ ของแต่ละสำขำช่ำงแต่จะต้องมีช่ำงจำนวนอย่ำง
น้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่ำงโยธำ
๑๓.๒ ช่ำงไฟฟ้ ำ

-๑๐๑๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรทำงำน ผูร้ ับจ้ำงพึงปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่ งครัด
กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๔
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ
วันที่ ๑๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

