ร่าง

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่
/ 2560
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ทาการของศูนย์บริการคนต่างด้าว
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักงานตารวจแห่งชาติ ลงวันที่
มิถุนายน ๒๕60
สานั กงานตารวจแห่ งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สานักงานตรวจคนเข้าเมือง
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สานักงานตารวจแห่งชาติ" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียน
ที่ดินจังหวัดจันทบุรี เป็นที่ทาการของศูนย์บริการคนต่างด้าวตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ตาบลทับไทร อาเภอโป่งน้าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อ มูล
ได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็ นผู้ กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๖
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-2๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๒.๗ ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,950,000 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สานักงาน
ตารวจแห่งชาติเชื่อถือ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
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-3(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอานาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสานักงานตารวจแห่งชาติ
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-4จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคา
ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จั ดจ้ างภาครั ฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยใช้ ห ลั กประกั นอย่ างหนึ่ งอย่ างใดดั งต่ อไปนี้ จ านวน 295,000 บาท
(สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
........................ ตั้งแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สานักงานตารวจแห่งชาติจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้
๓ ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
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-5การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสานักงานตารวจแห่งชาติเท่านั้น
๖.๓ สานักงานตารวจแห่งชาติสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่ างใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รือ ส านั ก งานต ารวจแห่ งชาติ มี สิ ท ธิ ให้ ผู้ เสนอราคา ชี้ แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สานักงานตารวจแห่งชาติมีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ สานักงานตารวจแห่งชาติทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสานักงานตารวจแห่งชาติเป็นเด็ดขาด
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานตารวจแห่งชาติจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงานตารวจแห่งชาติมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ สานักงานตารวจแห่งชาติมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก
และสานักงานตารวจแห่งชาติจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับสานักงานตารวจแห่งชาติ ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
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-6จานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สานักงานตารวจแห่งชาติจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 10 งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้
- หมวดงานเตรียมการขนย้ายสิ่งของภายในอาคารไปเก็บในที่ปลอดภัยและขนย้าย
กลับเข้าที่หลังจากปรับปรุงเสร็จ
- งานติดตั้งรั้วชั่วคราว โดยเป็นรั้วสังกะสีลอนเคลือบสีเขียว ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- งานติดตั้งหลังคาชั่วคราวคลุมเหนือหลังคาเดิมโดยเป็นหลังคาสังกะสีลอนเคลือบสีเขียว
โครงเคร่าไม้เนื้อแข็งหรือโครงเคร่าเหล็ก
- งานติดตั้งนั่งร้านเหล็กสาเร็จรูป พาดไม้เป็นทางเดินได้สะดวก
- งานติดตั้งตาข่ายป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฝุ่นละออง
- งานจัดทาโรงเก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์
- งานจัดทาสานักงานสนาม พร้อมอุปกรณ์สานักงาน
- งานจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง เพื่อป้องกันอัคคีภัย กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย
อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดถังหิ้วถังน้าโลหะ
- งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
- งานเตรียมการแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๕๐ เปอร์เซ็น
- จัดเตรียมพร้อมนาเสนอแผนการทางาน
- งานจัดทารูปแบบปรังปรุงโครงหลังคา งานพื้น ผนัง ประตู ให้สอดคล้องกับงบประมาณ
เพื่ออนุมัติจากผู้ออกแบบ
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๑๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้

ร่าง

-7- หมวดงานเตรียมการ แล้วเสร็จ ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานรื้อถอนหลังคา พร้อมขนย้ายจัดเก็บ ๕๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๒๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูป ทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานรื้อถอนหลังคา พร้อมขนย้ายจัดเก็บ ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานหลังคา ๒๕ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๓๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานหลังคา ๕๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๔๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานหลังคา ๗๕ เปอร์เซ็น
- งานระบายน้าฝน ๕๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๕๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานหลังคา ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานฝ้าเพดาน ๗๕ เปอร์เซ็น
- งานระบายน้าฝน ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้

ร่าง

-8- งานฝ้าเพดาน ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานผนัง ๕๐ เปอร์เซ็น
- งานประตู-หน้าต่าง ๕๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๗๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานผนัง ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานประตู-หน้าต่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานพื้น ๕๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๘๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็ นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานพื้น ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบทาความเย็น ๕๐ เปอร์เซ็น
- งานปรับปรุงพื้นที่ งานรั้วและประตู ปรับปรุงป้าย ๕๐ เปอร์เซ็น
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการแล้วเสร็จร้อยละ ๙๐
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นเงินจานวน ร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เป็นเงิน ๕๙๐,๐๐๐บาท จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานดังนี้
- งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบทาความเย็น ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- งานปรับปรุงพื้นที่ งานรั้วและประตู ปรับปรุงป้าย ๑๐๐ เปอร์เซ็น
- หมวดงานปรับปรุงห้องน้าชาย-หญิง ห้องน้าเก่าด้านหลัง แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
- งานอื่นๆตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จทั้งหมด
- หรือผลงานสะสมรวมทั้งโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ ๑๐๐
- งานทาความสะอาดเก็บขยะเก็บเศษวัสดุ แล้วเสร็จ
- รายงานประจาวัน, สัปดาห์, เดือน, สรุปแผนผลงานรวม, รูปถ่ายผลงานรูปสีอย่างน้อย
ระบบละ ๒ รูปทั้งหมด ๕ ชุด เข้าเล่ม
- ส่งคู่มือ รายการวัสดุที่ใช้ดาเนินการ และใบรับประกัน จานวน ๕ ชุด
- ดาเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด งานเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย ทาความสะอาด
เก็บงานทุกอย่าง เช่น ระบบไฟฟ้า งานสถาปัตยกรรม เคลือบผิววัสดุ และเศษวัสดุให้
เรียบร้อยและเป็นไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบ ให้ครบตามกาหนดที่ระบุไว้
ในสัญญา ให้แล้วเสร็จ

ร่าง

-9- ภายในกาหนดเวลา ๓๐ วัน ระยะรับประกันผลงาน ๒ ปี
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สานักงานตารวจแห่งชาติได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อ
เสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕60
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ สานักงานตารวจแห่งชาติได้รับอนุมัติ
เงินค่าธรรมเนียมตรวจคนเข้าเมืองเพื่อเสริมเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕60
แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
5,905,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าพันบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อสานักงานตารวจแห่งชาติได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสานักงานตารวจแห่งชาติได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ สานักงานตารวจแห่งชาติจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ สานักงานตารวจแห่งชาติสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้

ร่าง

- 10 ตามเงื่อ นไข หลั กเกณฑ์ สู ต รและวิธีค านวณที่ใช้กั บสั ญ ญาแบบปรับ ราคาได้ ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วัน ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่อ ง การพิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระกอบอาชี พ งานก่ อ สร้าง
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สานักงานตารวจแห่งชาติได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อสานักงานตารวจแห่งชาติได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคา
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
13.1 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิศวกรรมโยธา) จานวน 1 คน
13.2 สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จานวน 1 คน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
พันตารวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ
(กฎษณะ พัฒนเจริญ)
ผู้กากับการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

