
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่       /2565 

การจ้างปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean room) จ านวน 1 งาน 
ตามประกาศ ส านักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ลงวันที่         สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
 
                   ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ "ส ำนักงำน" มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำ
จ้ำงปรับปรุงห้องคลีนรูม (Clean room) จ ำนวน 1 งำน ณ ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ เลขที่ ๑๖ ถนนวิภำวดี
รังสิต แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมี
ข้อแนะน ำและข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
                  ๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๑     แบบรูปและรำยกำรละเอียด 
                         ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓     สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง 
                         ๑.๔    แบบหนังสือค้ ำประกัน 
                                     (1)   หลักประกันสัญญำ                              
                         ๑.๕     สูตรกำรปรับรำคำ 
                         ๑.๖     บทนิยำม 
                                  (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                 (๒)   กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
                         ๑.๗   แบบบัญชีเอกสำรที่ก ำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์
                                 (๑)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 
                                  (๒)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
                         ๑.๘    แผนกำรใช้พัสดุที่ผลิตภำยในประเทศและแผนกำรใช้เหล็กท่ีผลิตภำยในประเทศ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                  ๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                       ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                        ๒.๒      ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
                        ๒.๓      ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                        ๒.๔      ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำน
ของรัฐไว้ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 
 
 

/2.5 ไม่เป็นบุคคล... 
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                       ๒.๕      ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                       ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
                        ๒.๗      เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
                        ๒.๘      ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 
ส ำนักงำน ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขัน
อย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                        ๒.๙      ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
                       ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
ก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 800,000.00 บำท (แปดแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรง
กับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนเชื่อถือ 
                        ๒.๑1  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำ
ของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 
                                 กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 
กิจกำรร่วมค้ำนั้นต้องใช้ผลงำนของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอ 
                                 ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก 
ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 
                        ๒.๑๒   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
                  ๓.  หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑   ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                 (๑)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                         (ก)   ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือ
รับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
                                         (ข)   บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 

(2) ในกรณี... 
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                                (๒)   ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                 (๓)  ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่น
ส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                 (๔)  เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                        (๔.๑)  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง (ถ้ำมี) 
                                 (๕)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                         ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วน
ที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำม
แบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                           ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนกระท ำกำรแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจ ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น 
                                  (๒)   หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕ 
                                 (๓)     ส ำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
                                (๔)   ส ำเนำใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(SMEs) (ถ้ำมี) 
                                 (5)   บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                 ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                       ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมแบบ
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่
ต้องยื่นใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ และใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

/ในกำรเสนอ... 
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                                  ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและ
รำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม หรือรำคำต่อหน่วย หรือรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำ
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้
แล้ว 
                                  รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 270 วัน ตั้งแต่วันเสนอ
รำคำโดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำ
มิได ้
                        ๔.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน 270 วัน 
นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก ส ำนักงำน ให้เริ่มท ำงำน 
                         ๔.๔     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำร
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
                        ๔.๕    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่ำงเวลำ ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลำ
ในกำรเสนอรำคำให้ถือตำมเวลำของระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่น
ข้อเสนอและเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 
                       ๔.๖   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์
เอกสำรประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นกำรเสนอรำคำให้แก่ส ำนักงำน ผ่ำนทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                       ๔.๗  คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่นตำมข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำร
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                       หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม  
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนักงำน จะพิจำรณำ
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่ ส ำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น มิใช่เป็น     
ผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำวและได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของส ำนักงำน 
                       ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                (๑)     ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                 (๒)     รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                (๓)     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน 
เวลำ ที่ก ำหนด 
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                                (๔)     ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                 (๕)     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                        ๔.๙   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำต้องจัดท ำแผนกำรใช้พัสดุที่ผลิต
ภำยในประเทศและแผนกำรใช้เหล็กที่ผลิตภำยในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงำนของรัฐภำยใน ๖๐ วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำ 
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                       5.๑    กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ส ำนักงำน
จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ 
                       5.๒      กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
                                กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนักงำน 
จะพิจำรณำจำก รำคำรวม 
                      5.๓      หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ำงไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ส ำนักงำนก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
ในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญและควำมแตกต่ำงนั้น ไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 
หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น 
                      5.๔  ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน 
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑)  ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนักงำน 
                                 (๒)     ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                (๓)     เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส ำคัญ หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน 
                        5.๕  ในกำรตั ดสินกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ห รือ ในกำรท ำสัญ ญ ำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ ส ำนักงำนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำว
ไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                        5.๖   ส ำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรื อ
อำจจะยกเลิก กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของส ำนักงำนเป็นเด็ดขำดผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง ส ำนักงำนจะพิจำรณ ำยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม 
หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำยื่นข้อเสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ ำสุด เสนอรำคำต่ ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่
อำจด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำนที่ท ำให้เชื่อได้ว่ำผู้ยื่นข้อเสนอ
สำมำรถด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
ส ำนักงำน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำน 
                       5.๗  ก่อนลงนำมในสัญญำ ส ำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่ได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ 
                      5.๘  หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs เสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของ
ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อจัดจ้ำงจำกผู้ประกอบกำร SMEs ดังกล่ำว 
โดยจัดเรียงล ำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบกำร SMEs ซึ่งเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมำท ำสัญญำไม่เกิน ๓ รำย 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องเป็นผู้ประกอบกำร SMEs 
                          5.๙     หำกผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบกำร SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยเสนอรำคำสูงกว่ำรำคำต่ ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดำที่มิได้ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หน่วยงำนของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้ำงจำกผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง
ขึ้นตำมกฎหมำยไทยดังกล่ำว 
                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจกำรร่วมค้ำที่จะได้สิทธิตำมวรรคหนึ่ง ผู้เข้ำร่วมค้ำทุกรำย
จะต้องเป็นผู้ประกอบกำรที่เป็นบุคคลธรรมดำที่ถือสัญชำติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทย 
               6. การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                        ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือกับส ำนักงำน ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำง
หลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้ส ำนักงำน
ยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ 
                       6.๑      เงินสด 
 

/ 6.2 เช็คหรือดรำฟท์... 
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                        6.๒      เช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสั่งจ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดรำฟท์นั้น ช ำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันท ำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท ำกำร 
                       6.๓  หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) หรือจะเป็นหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 
                       6.๔      หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 
                        6.๕      พันธบัตรรัฐบำลไทย 
                        หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
                  7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                        ส ำนักงำนจะจ่ำยค่ำจ้ำงซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำย
ทั้งปวงแล้ว โดยถือรำคำเหมำรวมเป็นเกณฑ์ และก ำหนดกำรจ่ำยเงินเป็น จ ำนวน 5 งวด ดังนี้ 
                      งวดที ่๑ เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบ 
                     -  งำนติดตั้งประตูสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้งระบบ Access Control  
                                         ชั้น ๘ แล้วเสร็จ 
                     -  งำนทำสีที่ห้องปฏิบัติกำร ชั้น ๘ แล้วเสร็จ  
            -  งำนติดตั้งประตูสไลด์แบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้งระบบ Access Control ชั้น 

๙ แล้วเสร็จ 
                                      -  งำนติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ งำนทำสี  ชั้น ๙ แล้วเสร็จ 

                               -  งำนท ำพ้ืน Epoxy ได้ ๗๐ % (รอท ำผิวชั้นสุดท้ำย) ชั้น ๙ 
            ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 45 วัน นับถัดจำกวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งจำก
ส ำนักงำนให้เริ่มท ำงำน และให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
                 งวดที ่๒ เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบ 
                                       -  งำนรื้อฝ้ำพร้อมขนย้ำย ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 

-  งำนตัดต่อ Sprinkle ทีห่้องคลีนรูม Class 100,000 (ใหม่) (ห้อง Store)           
    ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
-  งำน Coring และ งำนต่อท่อน้ ำดี, น้ ำทิ้ง รวมถึงงำนซ่อมฝ้ำ ชั้น ๖  

     และ ชั้น ๗ แล้วเสร็จ  
-  งำนทำสี ที่ห้องเก็บถังแก๊ส ชั้น ๗ แล้วเสร็จ  
-  งำนท ำพ้ืน Epoxy ได้ ๗๐ % (รอท ำผิวชั้นสุดท้ำย) ชั้น ๗ 
-  งำนติดตั้งผนังด้วยกระจกอลูมิเนียม พร้อมประตูสไลด์แบบอัตโนมัติ ทีห่้อง 
   คลีนรูม Class 10,000 (เดิม) (ห้อง ICP-MS) ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
-  งำนติดตั้ง ฝ้ำ และผนัง Sandwich Panel 2 นิ้ว แบบเรียบ ได้ 50 % ชั้น ๗ 

          ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก
ส ำนักงำนให้เริ่มท ำงำน และให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 
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/ งวดที่ 3 ... 
งวดที ่๓ เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบ 
           -  งำนติดตั้ง ฝ้ำ และผนัง Sandwich Panel 2 นิ้ว แบบเรียบ ได้ ๗๕ % ชั้น ๗ 
           -  งำนปรับปรุงไฟฟ้ำแสงสว่ำงและเต้ำเสียบ และงำนไฟฟ้ำของระบบ HVAC     
               ได้ ๗๕ % ชั้น ๗ 

-  งำนติดตั้งท่อลม ได้ ๗๕ % ชั้น ๗ 
-  งำนติดตั้ง AHU และ CDU หรือ แบบรวม AHU และ CDU เป็นชุดเดียวกัน  
   ถึงพ้ืนที่ ชั้น ๗ 

        ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 180 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก
ส ำนักงำนให้เริ่มท ำงำน และให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

    งวดที ่๔ เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบ 
 -  งำนติดตั้ง ฝ้ำ และผนัง Sandwich Panel 2 นิ้ว แบบเรียบ ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
 -  งำนปรับปรุงไฟฟ้ำแสงสว่ำงและเต้ำเสียบ และงำนไฟฟ้ำของระบบ                    
    HVAC ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
 -  งำนติดตั้งท่อลม ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
 -  งำนติดตั้ง AHU และ CDU หรือ แบบรวม AHU และ CDU เป็นชุด 
    เดียวกัน ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
-  งำนท ำพ้ืน Epoxy ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
-  งำนท ำพ้ืน Epoxy ชั้น 9 แล้วเสร็จ 
-  งำนติดตั้ง Air Shower ท ำจำกสแตนเลส ๓๐๔ โดยมีประตูสวิง เป็นแบบ    
   อัตโนมัติทั้งขำเข้ำและขำอออก ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
-  งำนเมื่อติดตั้งประตูสวิงแบบอัตโนมัติ ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 

    -  งำนติดตั้งประตูสวิงแบบอัตโนมัติพร้อมติดตั้งระบบ Access Control   
       เฉพำะประตูทำงเข้ำ ห้องคลีนรูม Class 100,000 (เดิม) (ห้อง  
       CHANGE 1) จำกทำงเดินภำยนอก ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 
    - งำนติดตั้งเครื่องซักผ้ำและเครื่องอบผ้ำ ชั้น ๗ แล้วเสร็จ 

            ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 225 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก
ส ำนักงำนให้เริ่มท ำงำน และให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

 งวดที ่๕  เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตำมสัญญำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงส่งมอบ 
                     -  งำน Commissioning และ งำน Validate ระบบ HVAC พร้อม Report ชั้น ๗  
                     -  งำน Commissioning และ งำน Validate Air Shower พร้อม Report ชั้น ๗  
                     -  งำนทดสอบ ประตูอัตโนมัติทุกบำน และ ระบบ Access Control ชั้น ๗,  
                          ชั้น ๘ และชั้น ๙ 
                     -  งำนทดสอบ ท่อน้ ำดี, ท่อน้ ำทิ้ง ชั้น ๗ และชั้น ๙ 
                     -  งำนทดสอบ เครื่องซักผ้ำ , เครื่องอบผ้ำ ชั้น ๗  
                     -  งำนทดสอบ เครื่องปรับอำกำศ ชั้น ๙ 
                     -  งำนเก็บควำมเรียบร้อย และงำนท ำควำมสะอำด ชั้น ๗, ชั้น ๘ และชั้น ๙ 

                  ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 270 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก
ส ำนักงำนให้เริ่มท ำงำน และให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

/ หมำยเหตุ... 
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หมายเหตุ งวดที่ 5 ซึ่งเป็นงวดสุดท้ำย ทุกอย่ำงทั้งหมดต้องแล้วเสร็จ โดยท ำกำรติดตั้งระบบต่ำงๆ  ท ำกำร
ทดสอบ และทดลองกำรใช้งำน จนสำมำรถใช้ในรำชกำรได้ รวมถึงกำรอบรมกำรใช้งำนและกำรซ่อมบ ำรุงให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือ รวมทั้ง
ท ำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน 270 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำก
ส ำนักงำนให้เริ่มท ำงำน และให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับและเห็นถูกต้องครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

              8.  อัตราค่าปรับ 
                        ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ำงแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้ำง
เป็นหนังสือจะก ำหนด ดังนี้ 
                        8.๑  กรณีที่ผู้รับจ้ำงน ำงำนที่รับจ้ำงไปจ้ำงช่วงให้ผู้อ่ืนท ำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกส ำนักงำน จะก ำหนดค่ำปรับส ำหรับกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ำง
ช่วงนั้น 
                        8.๒  กรณีที่ผู้รับจ้ำงปฏิบัติผิดสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง นอกเหนือจำกข้อ 8.๑ จะก ำหนดค่ำปรับ
เป็นรำยวันเป็นจ ำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้อยละ ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ำง 
                  9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                        ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญญำจ้ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องยอมรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตำม
สัญญำนี้เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับถัดจำกวันที่ท ำกำรรับมอบ หำกสิ่งของเกิดช ำรุดบกพร่อง หรือขัดข้องอัน
เนื่องมำจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดกำรซ่อมแซม หรือแก้ไข ให้อยู่ในสภำพที่ใช้กำรได้ดีดังเดิม 
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง และในกรณีที่ต้องเปลี่ยนอะไหล่ ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรแก้ไขภำยใน 30 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง ยกเว้นกรณีสั่งซื้ออะไหล่บำง
ชิ้นส่วนจำกต่ำงประเทศให้แจ้งหนังสือชี้แจง ถึงระยะเวลำในกำรซ่อมแซมแก้ไขมำเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยไม่
คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้น 
                  ๑0. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                       ๑0.๑  เงินค่ำจ้ำงส ำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                 กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ ส ำนักงำนได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำง
จำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                       ๑0.๒ เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำง 
ตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้ 
                                 (๑)     แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                 (๒)   จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

/ (3) ในกรณี... 
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                                  (๓)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
                        ๑0.๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงจ้ำงเป็น
หนังสือภำยในเวลำที่ก ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้
ออกหนังสือค้ ำประกัน กำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้ง
จะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                        ๑0.๔  ส ำนักงำนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ
หรือข้อตกลงจ้ำงเป็นหนังสือให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
                        ๑0.๕ ในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมค ำวินิจฉัยของส ำนักงำน ค ำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพ่ิมเติม 
                        ๑0.๖  ส ำนักงำน อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ำงในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนักงำนไม่ได้ 
                                 (๑)     ส ำนักงำนไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดจ้ำงหรือได้รับจัดสรรแต่
ไม่เพียงพอที่จะท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไป 
                                 (๒)     มีกำรกระท ำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ำงหรือที่ได้รับกำร
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืน หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ 
                                 (๓)   กำรท ำกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ส ำนักงำน 
หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ 
                                 (๔)  กรณี อ่ืน ในท ำนองเดียวกับ  (๑ ) (๒ ) หรือ (๓ ) ตำมที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
                  ๑1. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                        กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ำมำใช้ในกรณี
ที่ ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีกำรต่อไปนี้ 
                       ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค ำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนังสือส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒ 
                        สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่
ก ำหนดไว้ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่ส ำนักงำนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๕ 
                  ๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                        ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงต้อง
ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยและระเบียบได้ก ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

/ 13. กำรประเมิน... 
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                  ๑3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                        ส ำนักงำน สำมำรถน ำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำร
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้ำงเพื่อน ำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร 
                        ทั้งนี้ หำกผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่ก ำหนดจะถูกระงับกำรยื่น
ข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับส ำนักงำน ไว้ชั่วครำว 
 
 
     ส ำนักงำนปรมำณูเพ่ือสันติ 
               สิงหำคม  ๒๕๖๕ 

........................../ร่าง 

......................../พิมพ์ 
......................../ตรวจ 


