ร่างประกาศสานักข่าวกรองแห่งชาติ
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสานักงานภายในวังปารุสกวันพร้อม
ครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ มีควำมประสงค์ ประกวดรำคำจ้ำงปรับปรุงอำคำรสำนักงำนภำยใน
วังปำรุสกวันพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำน
ก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บำท (สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่น
สำมพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอื่น ที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก
ข่ำวกรองแห่งชำติ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำร
แข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๕. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๖. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
๗. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวด
รำคำจ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๑๕,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บำท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร
หน่วยงำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มี
ฐำนะเป็นรำชกำรบริห ำรส่ว นท้องถิ่น รัฐวิส ำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักข่ำวกรองแห่งชำติเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่ว มค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลั กกำรกิจกำรร่ว มค้ำ
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำ
ในนำม "กิจกำรร่วมค้ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำง
ของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้อ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้น
แต่ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใด
รำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำน
ก่อสร้ำงของผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
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ทั้งนี้ "กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่ วมค้ำที่จด
ทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุ คคลต่อหน่ ว ยงำนของรั ฐซึ่งมีห น้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์)
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๑๐. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่ กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำ
ไม่เกิน สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตั้งแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ ในระหว่ำงวันที่
........................ ถึงวันที่ ........................
ผู้สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nia.go.th หรือ ww.gprocurement.go.th
หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๒-๒๙๘-๔๙๐๐ ต่อ ๔๐๔๔ ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถำนที่หรือแบบรูปรำยกำรละเอียด โปรด
สอบถำมมำยั ง ส ำนั กข่ ำวกรองแห่ งชำติ ผ่ ำนทำงอีเมล์ prnia@nia.go.th ภำยในวัน ที่ ........................
โดยสำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะชี้แจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.nia.go.th และww.gprocurement.go.th
ในวันที่ ........................
ประกำศ ณ วันที่

พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยรวี ประจวบเหมำะ)
ผู้อำนวยกำรสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ

หมำยเหตุ ผู้ประกอบกำรสำมำรถจัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่วนที่ ๑ และเอกสำรส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/2559
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสานักงานภายในวังปารุสกวันพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักข่าวกรองแห่งชาติ
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๕๙
------------------------------------------------สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ " มีควำมประสงค์จะประกวด
รำคำจ้ ำ งปรั บ ปรุ ง อำคำรส ำนั ก งำนภำยในวั ง ปำรุ ส กวั น พร้ อ มครุ ภั ณ ฑ์ ป ระกอบ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ เลขที่ ๓๒๑ ถนนรำชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ำงทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) (รำยละเอียด
กำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่ำเทียมกัน
และเพื่อให้ประชำชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำม
ทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
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๒.๖ ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
๒.๗ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
ในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ ๑๕,๔๙๕,๕๐๐.๐๐ บำท และเป็ น ผลงำนที่ เ ป็ น คู่ สั ญ ญำโดยตรงกั บ ส่ ว นรำชกำร
หน่วยงำน ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มี
ฐำนะเป็นรำชกำรบริห ำรส่ว นท้องถิ่น รัฐวิส ำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่สำนักข่ำวกรองแห่งชำติเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่ วมค้ำได้จ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
"กิจกำรร่วมค้ำ " ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้ำ ร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำง
ของผู้ร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทั้งนี้ "กิจ กำรร่ ว มค้ำที่จ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่ว มค้ำที่จด
ทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุ คคลต่อหน่ ว ยงำนของรั ฐซึ่งมีห น้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์)
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย
หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๑๐ คู่สั ญญำต้องรับ และจ่ำยเงินผ่ ำนบัญชีธ นำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ล ะครั้งซึ่งมีมูล ค่ำ
ไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่ นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สำเนำบัตร
ประจ ำตัว ประชำชนของผู้นั้ น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้ นส่ ว น (ถ้ำมี ) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของ
กำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำ
ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำร ตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๔.๓) สำเนำบัตรประชำชน
(๔.๔) สำเนำสมุดบัญชีธนำคำร
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจ ให้
บุคคลอื่นลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๓) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีกำร
กำหนดผลงำนตำมข้อ ๒.๗ เท่ำนั้น)
(๔) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำน) ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุอุปกรณ์
ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำม
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน ในกำร
เสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อ
หน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ
๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และ
จะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
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๔.๓ ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๒๐ วัน นับถัดจำก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไข ใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น. เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่น
ข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด ำเนิ น กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ
๑.๖ (๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และสำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะ
พิจ ำรณำลงโทษผู้ เ สนอรำคำดั ง กล่ ำวเป็ น ผู้ ทิ้ งงำน เว้น แต่ ค ณะกรรมกำรพิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
๔.๖ ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผู้เสนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑,๕๔๙,๕๕๐.๐๐ บำท
(หนึ่งล้ำนห้ำแสนสี่หมื่นเก้ำพันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำ
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลักประกัน
กำรเสนอรำคำ จะต้ อ งส่ ง ต้ น ฉบั บ เอกสำรดั ง กล่ ำ วมำให้ ส่ ว นรำชกำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ ง ในวั น ที่
........................ ระหว่ำงเวลำ ........................ น. ถึง ........................ น.
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ตำมแบบตัวอย่ำงหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ (หลักประกัน
กำรเสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอรำคำ
ที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ " ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรใน
ประเทศเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ดำเนินกำรดังนี้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำ เท่ำนั้น
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่งต้อง
วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมที่สัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำเสนอ
รำคำกับทำงรำชกำร
ทั้งนี้ "กิจ กำรร่ ว มค้ำที่จ ดทะเบียนเป็นนิติบุค คลใหม่ " หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่ว มค้ำที่จด
ทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุ คคลต่อหน่ ว ยงำนของรั ฐซึ่งมีห น้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำ
ประกันภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือก
ไว้ ๓ ลำดับ แรก จะคืน ให้ ต่อเมื่อได้ทำสั ญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๖.๒ หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใ ช่สำระสำคัญ
ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักข่ำวกรองแห่งชำติเท่ำนั้น
๖.๓ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้ งหมดใน
กำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิก ส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ
ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
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๖.๕ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำ
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ
อำจจะยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสำนักข่ำวกรองแห่งชำติเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอ
รำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม
หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำม
สัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ห รือส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะให้
ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับ
กำรคั ดเลื อกเป็ นผู้ เสนอรำคำที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บผู้ เสนอรำคำรำยอื่ น ณ วั นประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ
๑.๖ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคั ดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนัก
ข่ำวกรองแห่งชำติจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณี นี้ ห ำกปลั ด กระทรวงพิ จ ำรณำเห็ น ว่ ำ กำรยกเลิ ก กำรพิ จ ำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ ไ ด้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำร
เสนอรำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวน
เงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สำนักข่ำวกรองแห่งชำติยึดถือไว้
ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อน
หน้ำนั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุ รกิจค้ำประกัน
ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
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๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น ๑๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๐.๑๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน งำนรื้อถอน
ชั้นที่ ๑ - หลังคำ - รื้อถอนวัสดุมุงหลังคำ แล้วเสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอนฝ้ำเพดำนยิปซั่มบอร์ด T-BAR พร้อม
โครงคร่ำว แล้วเสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอนผนังแผ่นไม้อัด / แผ่นกระเบื้องซี เมนต์เรียบพร้อมโครงคร่ำว แล้ว
เสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอนพื้นและผนังกระเบื้องเซรำมิค แล้วเสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอนพื้นและผนังเวทีไม้ แล้ว
เสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอน ( โถส้วม, โถปัสสำวะชำย, อ่ำงล้ำงหน้ำ ) แล้วเสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอนชุดประตู
อลูมิเนียมพร้อมกระจก แล้วเสร็จ ๙๐% - งำนรื้อถอนประตู - หน้ำต่ำง บำนเปิดเดี่ยวและบำนเปิดคู่ พร้อม
วงกบไม้ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒.๙๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ทำกำร
ก่อสร้ำง พื้น คสล. แล้วเสร็จ - มุงหลังคำกระเบื้องลอนคู่ พร้อมเชิงชำยไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ก่อผนังก่ออิฐ
มอญครึ่งแผ่นพร้อมเสำเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉำบปูนเรียบ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
๙๐% - ขูดลอกสีเดิม ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังผิวบุกระเบื้องดินเผำเคลือบเซรำมิค ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ
๙๐% - เดินท่อประปำ ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อระบำยน้ำฝน ท่อดับเพลิงชั้นที่ ๑
แล้วเสร็จ ๙๐% - เดินท่อพร้อมร้อยสำย ระบบแสงสว่ำง ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบ
สำยล่ อฟ้ำ ระบบเครื อข่ำย ระบบทีวี ระบบเสี ยงประกำศและระบบปรับอำกำศ ชั้นที่ ๑ แล้ว เสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งท่อสำรทำควำมเย็น , ท่อลม ชั้นที่ ๑ แล้ วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสี ยสำเร็จรูป
แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรติดตั้งถังดักไขมัน แล้วเสร็จ - ทำกำรก่อสร้ำง งำนเดินท่อน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสีย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒.๑๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ก่อผนังก่อ
อิฐมอญครึ่งแผ่นพร้อมเสำเอ็นและทับหลัง คสล. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉำบปูนเรียบ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
๙๐% - ขูดลอกสีเดิม ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังผิวบุกระเบื้องดินเผำเคลือบเซรำมิค ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
๙๐% - เดินท่อประปำ ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อระบำยน้ำฝน ท่อดับเพลิง ชั้นที่
๒ แล้ว เสร็จ ๙๐% - เดินท่อพร้อมร้อยสำย ระบบแสงสว่ำง ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้
ระบบสำยล่อฟ้ำ ระบบเครือข่ำย ระบบทีวี ระบบเสียงประกำศและระบบปรับอำกำศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ติดตั้งท่อสำรทำควำมเย็น, ท่อลม ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๒.๙๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่ม
บอร์ดชนิดทนชื้น หนำ ๙ มม. โครงเคร่ำอลูมิเนียม T-BAR ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ด หนำ ๑๒ มม.
ฉำบเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ดลดเสียงสะท้อน หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบ
โครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - ผนังยิบซั่มบอร์ด หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบโครงคร่ำวเหล็กชุบสังกะสี
ขั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูอลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ – ติดตั้งประตู UPVC ชั้นที่ ๑ ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ - ขูดลอก ตกแต่งทำสี ซ่อมแซมหน้ำต่ำงไม้ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้อง
แกรนิตโต้ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องดินเผำเคลือบเซรำมิค ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งขัดผิวไม้และทำน้ำยำเคลือบไม้ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๒.๑๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้งฝ้ำ
เพดำนแผ่ น ไฟเบอร์ ซีเมนต์ ทั้งหมดแล้ ว เสร็จ - ติดตั้ งฝ้ ำยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนำ ๙ มม. โครงเคร่ ำ
อลูมิเนียม T-BAR ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - ติดตัง้ ฝ้ำยิปซั่มบอร์ด หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๒
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แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ดลดเสียงสะท้อน หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ
- ผนั งยิ บ ซั่มบอร์ ด หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรี ย บโครงคร่ ำวเหล็ กชุบ สั งกะสี ขั้น ที่ ๒ แล้ ว เสร็ จ - ติดตั้ งประตู
อลูมิเนียม ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู UPVC ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ขูดลอก ตกแต่งทำสี
ซ่อมแซมหน้ำต่ำงไม้ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบภำยในห้องน้ำ
ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเคำน์เตอร์หินแกรนิต สีดำ เจียร
ขอบมน แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องดิน
เผำเคลือบเซรำมิค ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องยำงลำยไม้ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่ ง ขั ด ผิ ว ไม้ แ ละทำน้ ำยำเคลื อ บไม้ ชั้ น ที่ ๒ ทั้ ง หมดแล้ ว เสร็ จ - พื้ น คสล. (เดิ ม ) ท ำระบบกั น ซึ ม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้ไฟเบอร์ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ พัดลม
ระบำยอำกำศ ชั้น ๑ – ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ สวิตช์และเต้ำรับ ชั้นที่ ๑- ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๑.๓๖ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ทำกำร
ติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลสทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรติดตั้งแผงสวิตช์ไฟฟ้ำประธำนและแผงย่อยและเซอร์กิต
เบรกเกอร์ของทุกระบบ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องสูบเพิ่มแรงดันแล้วเสร็จ , ถังดับเพลิงเคมี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมเครื่องรับโทรศัพท์, ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบ
เสียงประกำศ, ทีวีรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ตกแต่งทำสีภำยในและภำยนอก ในส่วนที่ต้องทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำกำรทดสอบระบบสุขำภิบำล, ระบบไฟฟ้ำ, ระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบปรับ
อำกำศ และระบบต่ำงๆ จนใช้กำรได้เรียบร้อยสมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจำกนี้ให้ทำกำรก่อสร้ำงงำน
ส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของอำคำร ๓ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตำมรูปแบบ รำยกำรก่อสร้ำง
และสัญญำทุกประกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๐.๑๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน งำนรื้อถอน
อำคำร ๙ ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ - ทำกำรรื้อถอนหลังคำกระเบื้องลอนคู่ พร้อมไม้เชิงชำย (เดิม) แล้วเสร็จ ๙๐%
- ทำกำรรื้อถอนฝ้ำเพดำนกระเบื้องแผ่นเรียบ (เดิม) แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนฝ้ำเพดำนยิปซั่มบอร์ด
T-BAR (เดิม) แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนผนังกระเบื้อง
เซรำมิค แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนผนังแผ่นไม้อัดพร้อมโครง แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนพื้นปู
กระเบื้องเซรำมิค (เดิม) แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนบำนประตูพร้อมวงกบ, หน้ำต่ำงบำนเกล็ด
แล้วเสร็จ ๙๐% - รื้อถอนวงกบหน้ำต่ำงบำนเกล็ด แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนชุดประตู - หน้ำต่ำง
อลูมิเนียมและช่องแสง แล้วเสร็จ ๙๐% - ทำกำรรื้อถอนโถสุขภัณฑ์ , อ่ำงล้ำงหน้ำ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้ว
เสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑.๗๕ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ทำกำร
ก่อสร้ำง พื้น คสล. แล้วเสร็จ - ทำกำรติดตั้งบ่อบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรติดตั้งถังดัก
ไขมัน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรก่อสร้ำง งำนเดินท่อน้ำเสียและบ่อพักน้ำเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ งำนรื้อถอนชั้น
ที่ ๓ และหลังคำ - ทำกำรรื้อถอนหลังคำกระเบื้องลอนคู่ พร้อมไม้เชิงชำย (เดิม) แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อถอน
หลังคำ METALSHEET (เดิม) แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อถอนฝ้ำเพดำนกระเบื้องแผ่นเรียบ (เดิม) แล้วเสร็จ - ทำ
กำรรื้อถอนฝ้ำเพดำนยิปซั่มบอร์ด T-BAR (เดิม) แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อถอนผนังก่ออิฐ แล้วเสร็จ - ทำกำร
รื้อถอนผนังกระเบื้องเซรำมิค แล้วเสร็จ - - ทำกำรรื้อถอนผนังแผ่นไม้อัดพร้อมโครง แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อ
ถอนพื้นปูกระเบื้องเซรำมิค (เดิม) แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อถอนผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อ
ถอนบำนประตูพร้อมวงกบ, หน้ำต่ำงบำนเกล็ด แล้วเสร็จ - รื้อถอนวงกบหน้ำต่ำงบำนเกล็ด แล้วเสร็จ - ทำ

-๙-

กำรรื้อถอนชุดประตู - หน้ำต่ำงอลูมิเนียมและช่องแสง แล้วเสร็จ - ทำกำรรื้อถอนโถสุขภัณฑ์ , อ่ำงล้ำงหน้ำ
แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓.๖๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้ รับจ้ำ งได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้ง
หลังคำกระเบื้องลอนคู่พร้อมเชิงชำยและทับเชิงชำยไม้สำเร็จ ชั้นหลังคำ แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำเพดำนแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ แบบมีรูระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ - ทำระบบกันซึมหลังคำ แล้วเสร็จ งำนปรับปรุงชั้นที่ ๑ - ผนัง
และฝ้ำ (เดิม) ทำกำรลอกล้ำงสี ทำควำมสะอำดชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังก่อคอนกรีตมวลเบำพร้อมเสำ
เอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่นพร้อมเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง
คสล.ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉำบปูนเรียบชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ตกแต่งผนังกรุกระเบื้องเซรำมิค ชั้นที่ ๑
แล้วเสร็จ ๙๐% - ติดตั้งประตู UPVC ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตูเหล็ก ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ - เดินท่อ
ประปำ ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อระบำยน้ำฝน ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐%
- เดินท่อพร้อมร้อยสำย ระบบแสงสว่ำง ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบสำยล่อฟ้ำ ระบบ
เครือข่ำย ระบบทีวี ระบบเสียงประกำศและระบบปรับอำกำศ ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% - ติดตั้งท่อสำรทำ
ควำมเย็น, ท่อลม ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๓.๙๔ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้ง
ฝ้ำยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนำ ๙ มม. โครงเคร่ำอลูมิเนียม T-BAR ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ งำนปรับปรุงชั้นที่ ๒
- ติดตั้งหลังคำกระเบื้อลอนคู่ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - ผนังและฝ้ำ (เดิม) ทำกำรลอกล้ำงสี ทำควำมสะอำดชั้นที่ ๒
แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังก่อคอนกรีตมวลเบำพร้อมเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนัง
ก่ออิฐ มอญครึ่ งแผ่ น พร้ อมเสำเอ็น และเอ็น ทับหลั ง คสล.ชั้นที่ ๒ แล้ ว เสร็จ ๙๐% - ฉำบปูนเรียบชั้นที่ ๒
แล้วเสร็จ ๙๐% - ตกแต่งผนังกรุกระเบื้องเซรำมิค ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ 90% - ติดตั้งประตู - หน้ำต่ำง
อลูมิเนียม ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - ติดตั้งประตู UPVC. ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - เดินท่อประปำ ท่อเครื่องสุขภัณฑ์
ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออำกำศ ท่อระบำยน้ำฝน ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ 90% - เดินท่อพร้อมร้อยสำย ระบบ
แสงสว่ำง ระบบโทรศัพท์ ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบสำยล่อฟ้ำ ระบบเครือข่ำย ระบบทีวี ระบบเสียง
ประกำศและระบบปรับอำกำศ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ๙๐% - ติดตั้งท่อสำรทำควำมเย็น, ท่อลม ชั้นที่ ๒ แล้ว
เสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๕.๘ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ตกแต่งพื้น
ปูกระเบื้องดินเผำเคลือบเซรำมิค ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จ ๙๐% งำนปรับปรุงชั้นที่ ๒ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ดชนิดทน
ชื้น หนำ ๙ มม. โครงเคร่ำอลูมิเนียม T-BAR ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ด หนำ ๑๒ มม. ฉำบ
เรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ดลดเสียงสะท้อน หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบ
โครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ งำนปรับปรุงชั้นที่ ๓ - ติดตั้งหลังคำ METALSHEET พร้อมบุฉนวนกัน
ควำมร้อนแล้วเสร็จ - ผนังและฝ้ำ (เดิม) ทำกำรลอกล้ำงสี ทำควำมสะอำดชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังก่อ
คอนกรีตมวลเบำพร้อมเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% - ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น
พร้อมเสำเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% - ฉำบปูนเรียบชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐%
- ตกแต่งผนังกรุกระเบื้องเซรำมิค ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% - ติดตั้งประตู - หน้ำต่ำงอลูมิเนียม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู UPVC ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - เดินท่อประปำ ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ ท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออำกำศ
ท่อระบำยน้ำฝน ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% - เดินท่อพร้อมร้อยสำย ระบบแสงสว่ำง ระบบโทรศัพท์ ระบบ
สัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบสำยล่อฟ้ำ ระบบเครือข่ำย ระบบทีวี ระบบเสียงประกำศและระบบปรับอำกำศ
ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% - ติดตั้งท่อสำรทำควำมเย็น, ท่อลม ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ ๙๐% ให้แล้วเสร็จภำยใน
๓๐ วัน

-๑๐-

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐.๓๙ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้ง
รำงน้ำสแตนเลส แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ดชนิดทนชื้น หนำ ๙ มม. โครงเคร่ำอลูมิเนียม T-BAR ชั้นที่ ๓
แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิปซั่มบอร์ด หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบโครงเหล็กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จ - ติดตั้งฝ้ำยิป
ซั่มบอร์ดลดเสียงสะท้อน หนำ ๑๒ มม. ฉำบเรียบโครงเหล็ กชุบสังกะสี ชั้นที่ ๓ แล้ วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปู
กระเบื้องดินเผำเคลือบเซรำมิค ชั้นที่ ๒ - ๓ แล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังแผ่นเส้นใยไม้ซีเมนต์อัด ทั้งหมดแล้ วเสร็จ
- ติดตั้งผนังยิปซั่มบอร์ด ทั้งหมดแล้วเสร็จ - เคำน์เตอร์ ทำผิวหินขัดเทอร์รำซโซ แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่อง
สุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบภำยในห้องน้ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ - ติดตั้งเคำน์เตอร์หินแกรนิต สีดำ เจียรขอบมน แล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ พัดลมระบำย
อำกำศ ชั้น ๑ – ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ สวิตช์และเต้ำรับ ชั้นที่ ๑-๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๒.๑๖ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ตกแต่ง
พื้นปูกระเบื้องหินขัด (เดิม) ขัดล้ำง ลงแวกซ์เคลือบเงำ แล้วเสร็จ - ตกแต่งพื้นปูกระเบื้องยำง แบบแผ่น ลำยไม้
ชั้นที่ ๒ และ ๓ แล้วเสร็จ - ติดตั้งบัวไฟเบอร์ซีเมนต์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรติดตั้งแผงสวิตช์ไฟฟ้ำประธำน
และแผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์ของทุกระบบ แล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบโทรศัพท์พร้อมเครื่องรับโทรศัพท์,
ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งระบบเสียงประกำศ, ทีวีรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้ง
อุปกรณ์ระบบดับเพลิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ พัดลมระบำยอำกำศ ชั้น ๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งทำสีภำยในและภำยนอก ในส่วนที่ต้องทำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - ทำกำรทดสอบระบบสุขำภิบำล, ระบบ
ไฟฟ้ำ, ระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญำณแจ้งเพลิงไหม้ ระบบปรับอำกำศ และระบบต่ำงๆ จนใช้กำรได้ เรียบร้อย
สมบูรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - นอกจำกนี้ให้ทำกำรก่อสร้ำงงำนส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดของอำคำร ๙ ให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตำมรูปแบบ รำยกำรก่อสร้ำงและสัญญำทุกประกำร ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๔.๙๒ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน - ติดตั้ง
ชุดเคำน์เตอร์ครัวสำเร็ จรูปและม่ำนปรับแสง (อำคำร ๓) ทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว อำคำร ๓
- D-๑ / R, D-๑ / L โต๊ะทำงำนรูปตัวแอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ - D-๓ โต๊ะทำงำน, D-๕ โต๊ะเอนกประสงค์ ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ - MT-๑ โต๊ะประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CA-๑, CA-๒ ตู้เอกสำรเตี้ย ทั้งหมดแล้ว เสร็จ - CH-๑
เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงกลำง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CH-๒ เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงเตี้ย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CH-๓
เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CH-๔ เก้ำอี้ห้องประชุม พนักพิงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CH-๕
เก้ำอี้ห้องประชุม พนักพิงเตี้ย ทั้งหมดแล้วเสร็จ - SF-๔ โซฟำรับแขก ขนำด ๓ ที่นั่ง แล้วเสร็จ - SF-๕ โต๊ะ
กลำงท็อปกระจก แล้วเสร็จ - TV๑ โทรทัศน์ จอ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔๐" ทั้งหมดแล้วเสร็จ - TV๒
โทรทัศน์ จอ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ - R๑ ตู้เย็น ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๓ คิว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- MW๑ เตำอบไมโครเวฟ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภำยใน ๓๐ วัน
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๕.๔๔ ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย - ติดตั้งม่ำนปรับแสง (อำคำร ๙ )
ทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งครุภัณฑ์ลอยตัว อำคำร ๙ - D-๑/R, D-๑/L โต๊ะทำงำนรูปตัวแอล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- D-๓ โต๊ะทำงำน, D-๕ โต๊ะเอนกประสงค์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ - D-๖, D-๗, D-๘ โต๊ะอำหำร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- MT-๑, MT-๒, MT-๓ โต๊ะประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CA-๑, CA-๒ ตู้เอกสำรเตี้ย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- CH-๑ เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงกลำง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CH-๒ เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงเตี้ย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- CH-๓ เก้ำอี้สำนักงำน พนักพิงสูง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - CH-๖, CH-๗, CH-๘ เก้ำอี้อำหำร, CH-๙ เก้ำอี้
ทั้งหมดแล้วเสร็จ - SF-๑, SF-๒, SF-๓ โซฟำรับแขก ขนำด ๑ ที่นั่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - SF-๔ โซฟำ

-๑๑-

รับแขก ขนำด ๓ ที่นั่ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - SF-๕ โต๊ะกลำงท็อปกระจก, SF-๖ โต๊ะข้ำงท็อปกระจก
ทั้งหมดแล้วเสร็จ - P-๑, P-๒ แผงกั้นส่วนแบบทึบหุ้มผ้ำแบ่งท่อนกับกระจกพ่นทรำย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- TV๑ โทรทัศน์ จอ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๔๐" ทั้งหมดแล้วเสร็จ - TV๒ โทรทัศน์ จอ LED ขนำดไม่น้อย
กว่ำ ๔๖" ทั้งหมดแล้วเสร็จ - R๑ ตู้เย็น ขนำดไม่น้อยกว่ำ ๑๓ คิว แล้วเสร็จ - MW๑ เตำอบไมโครเวฟ
แล้วเสร็จ - SC๑ จอรับภำพทะแยงมุม ๑๒๐ นิ้ว แล้วเสร็จ - PJ๑ เครื่องโปรเจคเตอร์ ๒,๕๐๐ ลูเมน
แล้วเสร็จ - NB๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงำนสำนักงำน ทั้งหมดแล้วเสร็จ - PC๑ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ สำหรับงำนประมวลผล แบบที่ ๑ แล้วเสร็จ - S๑ ลู่วิ่งไฟฟ้ำ, S๒ เครื่องปั่นจักรยำน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ - S๓ เครื่องออกกำลังกำยแบบสถำนีรวม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ จะกำหนดในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิ เล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่สำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติไ ด้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำก
เงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๑๔๓,๐๐๐.๐๐ บำท
(สำมสิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนสี่หมื่นสำมพันบำทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อสำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลง
จ้ำงตำมประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รั ฐ มนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ รับจ้ำ งจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิ ใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๑.๓ ผู้ เสนอรำคำซึ่งสำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลง
ภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักข่ำวกรองแห่งชำติจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ

-๑๒-

หรื อเรี ยกร้ องจำกผู้ ออกหนั งสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ ช ดใช้ควำม
เสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๑.๔ ส ำนั กข่ำวกรองแห่ งชำติส งวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญำให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรั บรำคำค่ ำงำนก่อสร้ำงตำมสู ตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณีที่
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค ำนวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญำแบบปรั บ รำคำได้ ต ำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนั ง สื อ ส ำนั ก เลขำธิ ก ำรคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวั น ที่ ๒๔ สิ ง หำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำ หรือ
ภำยในระยะเวลำที่สำนักข่ำวกรองแห่งชำติได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้
กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
สำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

