ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
พร้อมบ้านพัก จานวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
....................................
จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพัก จานวน ๑ หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,877,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านแปดแสนเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดกระบี่
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2
มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
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ประกาศ ณ วันที่ 15
(ลงนาม)

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕9
พินิจ บุญเลิศ

(นายพินิจ บุญเลิศ)
ผูว้ ่าราชการจังหวัดกระบี่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
พร้อมบ้านพัก จานวน ๑ หลัง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
เลขที่ 20 /2559
ตามประกาศจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
จังหวัดกระบี่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้า งก่อสร้างอาคาร
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ พร้อมบ้านพัก จานวน ๑ หลัง (ครั้งที่ 2) โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนนคงคา ตาบลปากน้า อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนด 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)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๒.

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

-2-

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ ผู้ เสนอราคาต้องเป็น นิติบุ คคลและมีผ ลงานก่อสร้างประเภทเดีย วกัน กับงานที่
ประกวดราคาจ้ างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ ว น
ราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สั ญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ใน
การเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย
และหรื อ ต่ อ รายการ ตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ท้ า ยใบเสนอราคาให้ ถู ก ต้ อ ง โดยคิ ด ราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐
วันนับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๓๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

-4-

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เมื่อพ้นกาหนดเวลา
ยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ หากปรากฏต่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่ามีผู้เสนอราคารายใด
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ
กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคาและจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ให้ถือ
เป็นที่สุด ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
กระบี่มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
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
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๔๓๙,๕0๐.๐๐
บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
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๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลังผ่านสานักงานคลังจังหวัดกระบี่ โดยเป็น
เช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน
ทาการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทย มาวางเป็ น หลั กประกัน การเสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องส่ งต้นฉบับเอกสารดังกล่ าวมาให้ ส่ ว นราชการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 9 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หลักประกัน
การเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง
หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคาไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มี
ดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ จั ง หวั ด จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู้ เ สนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐานการยื่ น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
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๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
รายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้ค ณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือจังหวัดจะให้ ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่าผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ในกรณีนี้หากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มีอานาจยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน ข้อ
๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่ าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กระทรวงการคลังผ่านคลังจังหวัดกระบี่ โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตาม
แบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
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๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๒๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานรื้ออาคารสานักงาน, บ้านพักอาศัย ๒ ชั้น, โรงจอดรถยนต์
- เจาะสารวจดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ- รื้อถอนอาคารสานักงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- รื้อถอนโรงจอดรถ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาการน าส่งไม้และเหล็ กที่ทาการรื้อถอนคืน ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
อาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
- หล่อคอนกรีตฐานราก พร้อมเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หล่อคอนกรีต คาน พื้น ชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ - หล่อคอนกรีต เสารับคานชั้นบน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสาเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราดน้ายาป้องกันปลวกในบริเวณพื้นดิน จานวน ๒ เที่ยว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานระบบป้องกันปลวกชนิดเดินท่อใต้อาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ฝัง Sleeve งานระบบต่างๆ ในส่วนที่ฝังในคอนกรีต ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
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งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หล่อคอนกรีต คาน พื้น ชั้น ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ- หล่อคอนกรีต เสารับคานชั้นหลังคา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสาเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้นล่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต บันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ฝัง Sleeve งานระบบต่างๆ ในส่วนที่ฝังในคอนกรีต ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๐๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- หล่อคอนกรีต คาน รับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ พร้อมทาสีรองพื้นกันสนิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ฝัง Sleeve งานระบบต่างๆ ในส่วนที่ฝังในคอนกรีต ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๘๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
-

กระเบื้องซีแพคโมเนียชนิดสีดินเผา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ครอบสันโค้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ครอบข้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
รางน้าตะเฆ่สาเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
แผ่นปิดลอนกระเบื้องซีแพคโมเนีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
หน้าจั่วบานเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ไม้เชิงชาย / ปั้นลมสาเร็จรูป ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ตะแกรงกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.๖๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
-

งานผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น แล้วเสร็จ
งานผนังฉาบปูนเรียบ / โครงสร้าง แล้วเสร็จ
งานผนังฉาบปูนเรียบ เซาะร่อง @ ๐.๒๐ ม. แล้วเสร็จ
งานผนังบุกระเบื้องเคลือบ ๘x๘ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
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งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๖x๑๖ แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด ๘x๘ ชนิดผิวด้าน แล้วเสร็จ
- ผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ายากันซึม แล้วเสร็จ
- ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๖๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
-

ฝ้าเพดานอะคูสติดบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่า ที-บาร์ แล้วเสร็จ
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา ๙ มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี แล้วเสร็จ
ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา ๙ มม.กันชื้นโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี แล้วเสร็จ
ฝ้าเพดานระแนงสาเร็จรูป โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี แล้วเสร็จ
ฉนวนกันความร้อน ความหนาไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕

วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๗๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
-

งานประตู ป๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานประตู ป๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานประตู ป๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานประตู ป๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานประตู ป๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานประตู ป๖ ทัง้ หมดแล้วเสร็จ
งานหน้าต่าง น๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานหน้าต่าง น๓ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานหน้าต่าง น๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
งานหน้าต่าง น๕ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน

งวดที่ ๑๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานสีทาภายนอก แล้วเสร็จ
- งานสีทาภายใน แล้วเสร็จ
- งานสีน้ามัน แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
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งวดที่ ๑๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๑๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- โถส้วมชักโครก นั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. TOP บุกระเบื้องเซรามิค ขนาด ๑๒x๑๒ แล้วเสร็จ
- โถปัสสาวะ พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- กระจกเงาติดผนัง ขนาด ๑.๘๐x๑.๐๐เมตร กรอบบานอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- กระจกเงาติดผนัง ขนาด ๐.๙๐x๑.๐๐เมตร กรอบบานอลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- ที่ใส่กระดาษชาระติดผนัง แล้วเสร็จ
- ก๊อกน้าอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- ตะแกรงดักผงรูระบายน้าทิ้ง ชนิดดักกลิ่น ขนาด ๔ แล้วเสร็จ
- สายชาระแบบสายอ่อนแล้วเสร็จ
- ผนังห้องน้าสาเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ถังบาบัดสาเร็จรูป ขนาด 3,000 ลิตร แล้วเสร็จ
- ถังเก็บน้าบนดิน (PE) ขนาด 2,000 ลิตร พร้อมขาตั้ง แล้วเสร็จ
- ปั๊มน้าประปาอัตโนมัติ LUCKY STAR (180 วัตต์) แล้วเสร็จ
- มาตรวัดน้า ขนาด 3/4" พร้อมขอติดตั้งมาตรจากการประปา แล้วเสร็จ
- ประตูน้า PVC ขนาด3/4" แล้วเสร็จ
- Stop Valve ขนาด 3/4" แล้วเสร็จ
- ท่อประปา PVC ขนาด Ø 3/4" ชั้น 13.5 แล้วเสร็จ
- ท่อน้าทิ้ง PVC ขนาด Ø 2½" ชั้น 8.5 แล้วเสร็จ
- ท่อน้าทิ้ง PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5 แล้วเสร็จ
- ท่อระบายน้าฝน PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5 แล้วเสร็จ
- ท่อโสโครก PVC ขนาด Ø 4" ชั้น 8.5 แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
-

หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด ๑x๒๐ w. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด ๒x๒๐ w. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
โคมเดสเซ็นต์ติดผนัง ๑x๔๐w. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
เต้ารับคู่ฝังผนัง ๑๐ A. ๒๕๐ W. (มีสายดิน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
สวิทซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
สวิทซ์สองทาง แบบฝังผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๓๐ แอมป์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
แผงเมนสวิทซ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
Main Circuit Breker ๑๒๕ AT.๓P แล้วเสร็จ
Circuit Breker ๒๐ A. แล้วเสร็จ
สาย 2x6 mm.² VVF แล้วเสร็จ
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- สาย 2x4 mm.² VAF แล้วเสร็จ
- สาย 2x2.5 mm.²VAF แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- สายล่อฟ้า
- ม่านปรับแสงผลิตจากวัสดุใยสังเคราะห์ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๙๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานระบบระบายน้า แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องจัดส่ง ASBUILD DRAWING งานระบบระบายน้าก่อนส่งงวดงาน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๘๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานปรับภูมิทัศน์-ถนน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างถนน ๑,๐๖๗.๐๐ ตาราง
เมตร แล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างต้องจัดส่ง ASBUILD DRAWING งานปรับภูมิทัศน์-ถนนก่อนส่งงวดงาน ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๙๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานขยายเขตไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วัน
งวดที่ ๑๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานงานเสาธง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่ น ๆส่ ว นที่ เ หลื อ ทั้ ง หมดของงานอาคารส านั ก งานทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม จังหวัดกระบี่ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ
ตลอดจนเก็บเศษวัสดุก่อสร้างทาความสะอาดภายในบริเวณที่ ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
งวดที่ ๑๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๓๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
งานครุภัณฑ์อาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่
- เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU. รวมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เครือ่ งปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU. รวมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- พัดลมระบายอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด Ø ๑๐ นิ้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน
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งวดที่ ๒๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ถังดับเพลิง ขนาด ๑๐ ปอนด์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- โต๊ะประชุม ขนาด ๑๘๐x๖๐x๗๕ เซนติเมตร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก้าอี้ประชุม ประธาน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก้าอี้ประชุม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ชุดรับแขก พร้อมโต๊ะกลาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- โต๊ะพับขาอเนกประสงค์ ขนาด ๑๕๐x๗๕x๗๕ ซ.ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เก้าอี้มีพนักพิง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตู้เอกสาร ๓ ชั้น ๖ ช่อง ขนาด ๑๐๐x๖๐x๑๑๕ ซ.ม. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- กล่องชุดส่งสัญญาณ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ไดนามิคไมโครโฟนพร้อมฐานตั้งโต๊ะ (สาหรับประธาน) ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ไดนามิคไมโครโฟนพร้อมฐานตั้งโต๊ะ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานครุภัณฑ์อาคารสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาทุก
ประการตลอดจนเก็บเศษวัสดุก่อสร้างทาความสะอาดภายในบริเวณที่ทาการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน
๑๕ วัน
งวดที่ ๒๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
บ้ านพักอาศัยชั้ นเดียว ระดั บ ๕-๖ ส านัก งานทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ ม
จังหวัดกระบี่
- หล่อคอนกรีตฐานราก พร้อมเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีต คาน พื้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งพื้นสาเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานราดน้ายาป้องกันปลวกในบริเวณพื้นดิน จานวน ๒ เที่ยว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ฝัง Sleeve งานระบบต่างๆ ในส่วนที่ฝังในคอนกรีต ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน
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งวดที่ 22 (งวดสุดท้าย) เป็ น จ านวนเงิ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๖.๒๖ ของค่ า จ้ า ง เมื่ อ ผู้ รั บ จ้ า งได้
ปฏิบัติงาน
- งานหลังคา แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน ทัง้ แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานประตู ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสี ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานพื้นผิวบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบสุขาภิบาล ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หมวดงานระบบไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาการทดสอบระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบต่างๆของอาคารที่ต้องทดสอบ จน
สามารถใช้การได้เรียบร้อย สมบูรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่นๆส่วนที่เหลือทั้งหมดของงานบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ระดับ 5-6 สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง
และสั ญญาทุกประการตลอดจนเก็บเศษวัสดุก่อสร้างทาความสะอาดภายในบริเวณที่ ทาการก่อสร้างแล้ว เสร็จ
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อ
วัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
แล้วเท่านั้นราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,877,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้าน
แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
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๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้บริการรับ
ขนได้ตามที่รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้า
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค านวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือ
สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
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๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ จั งหวัดได้คัด เลื อกผู้ เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ รั บจ้ างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศ นี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก เทีย บเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ วิศวกรโยธา
๑๓.๒ ช่างโยธา
๑๓.๓ ช่างสารวจ
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

จังหวัดกระบี่
วันที่
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