เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

เลขที่ 2/2559

การจางก(อสรางบานพักขาราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว)
เป1นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 92 ตารางเมตร
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท(าบ(อ ตําบลท(าบ(อ อําเภอท(าบ(อ จังหวัดหนองคาย 1 หลัง
ตามประกาศจังหวัดหนองคาย
ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2558
......................................................
จั งหวั ด หนองคายซึ่ งตอไปนี้ เ รี ย กวา “จั งหวั ด ” มี ความประสงคจะประกวดราคาจ าง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานกอสรางบานพักขาราชการระดับ 7 - 8 (1 ครอบครัว) เป0นอาคาร คสล.
2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 92 ตารางเมตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาบอ ตําบลทาบอ อําเภอทาบอ จังหวัด
หนองคาย 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบ
เลขที่ 5338/32+อส.ข.52/ก.พ./34+อส.ก.53/มิ.ย./58 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป0นการเปYดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)

๒. คุณสมบัติ...

๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป0นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป0 นผูที่ ถูกระบุชื่ อไวในบัญชี รายชื่อผู ทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป0นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป0นผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป0นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส หรื อไมเป0น ผูกระทํา การอัน เป0 นการขัด ขวางการแขงขัน ราคาอยางเป0 นธรรม
ตามขอ 1.6
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเป0นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเป0นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และ หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.6 ผูเสนอราคาตองเป0นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 559,000บาท (หาแสนหาหมื่นเกาพันบาท)
และเป0 นผลงานที่เป0น คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป0น ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
2.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป0นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป0นผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป0นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป0นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสโดยแยกเป0น 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป0นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํา กัด ให ยื่น สํา เนาหนั งสือรับ รองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป0นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป0นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร ประจําตัว
ประชาชนของผูเป0นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณี...

๓
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป0นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป0นผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝlายใดเป0นบุคคลธรรมดา ที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝlายใดเป0นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.7 (1)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปYดอากรแสตมปmตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู เสนอราคาต องยื่ น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ างภาครั ฐ ด วย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป0นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เ สนอจะต องเสนอกํ า หนดยื น ราคาไมน อยกวา ๙๐ วั น นั บ แตวั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะต องเสนอกํ า หนดเวลาดํา เนิ น การกอสร างแลวเสร็จ ไมเกิน ๑๘๐ วั น
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.4 กอนเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑6 กันยายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ...

๔
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ของผู เสนอราคาแตละรายวา เป0 น ผู เสนอราคาที่ มีผ ลประโยชนรวมกั น กั บ ผู เสนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป0น
ผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป0นผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเป0นผูที่ใหความรวมมือเป0นประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป0น
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผู เสนอราคาที่ ถู กตั ด รายชื่ อออกจากการเป0 น ผู เสนอราคาเพราะเหตุ เ ป0 น ผู เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสหรือเป0นผูเสนอ
ราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป0 น การขั ด ขวางการแขงขั น ราคาอยางเป0 น ธรรม อาจอุ ท ธรณคํ า สั่ ง ดั ง กลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให
ถือเป0นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป0นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเป0นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้ง
ปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาและจะพิจารณาจากราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจะไมรั บ พิ จ ารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เว นแตเป0 น ขอผิ ด พลาด
หรือผิดหลง เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป0นประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
5.3 จังหวัด...
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5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิ ติบุ คคล หรื อลงลายมื อชื่ออิ เล็ กทรอนิกสอยางหนึ่ งอยางใดหรื อทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดไปแตกตางจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เป0นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่ นใดที่เกี่ ยวของกั บผูเสนอราคาได จังหวั ดมีสิทธิที่จะไมรั บขอเสนอ ไมรับ ราคา หรือไมทํ า
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเป0นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเป0นเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆมิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเป0นผูทิ้งงาน
ไมวาจะเป0นผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป0นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป0นตน
ในกรณี ที่ ผู เสนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได วาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดจะใหผูเสนอ
ราคานั้น ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทําใหเชื่อไดวา ผู เสนอราคาสามารถดํา เนิน งานตามประกวดราคาจ าง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป0นที่รับฟzงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเป0นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เป0 น ผู เสนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป0 น การขั ด ขวางการแขงขั น ราคาอยางเป0 น ธรรม
ตามขอ ๑.6 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป0นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป0นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
6. การทํา...
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6. การทําสัญญาจาง
ผู ชนะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สจะต องทํ า สั ญ ญาจ างตามแบบสั ญ ญา ดั ง ระบุ
ในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป0นจํานวนเงิน
เทากับรอยละหาของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเป0นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

งวดที่ 1

งวดที่ 2

7. ค(าจางและการจ(ายเงิน (สําหรับสัญญาที่เป0นราคาเหมารวม)
จังหวัดจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป0น 5 งวด ดังนี้
จํานวนเงิน 12.00% (รอยละสิบสองของเงินราคาคากอสราง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง และ
1.1 ถมดินปรับฟ|}นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปzกผัง, ทดสอบดิน (ถามี)
1.3 ทํางานเสาเข็ม (ถามี)
1.4 กอสรางฐานราก
1.5 หลอเสาตอมอ
1.6 ปรับถมดินใตอาคาร
1.7 หลอคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ 1 (เฉพาะพื้นบนคาน)
1.8 หลอเสารับชั้นที่ 2 และสวนที่เป0นชั้นเดียว
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 60 วัน)
จํานวนเงิน 18.00% (รอยละสิบแปดของเงินราคาคากอสราง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอคาน- พื้น คสล. ชั้นที่ 2
2.2 หลอเสารับหลังคา
2.3 ติดตั้งตง
2.4 ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 30 วัน)
งวดที่ 3 ...
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งวดที่ 3

จํานวนเงิน 20.00% (รอยละยี่สิบของเงินราคาคากอสราง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 หลอพื้น คสล. ชั้นที่ 1 (สวนถมดิน)
3.2 เดินทอประปา- สุขาภิบาลภายในอาคาร
3.3 กอผนังอิฐติดตั้งวงกบ
3.4 ฉาบปูนภายในและภายนอก
3.5 ทําพื้นหินขัดพรอมขัดผิว
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 4

จํานวน 26.00% (รอยละยี่สิบหกของเงินราคาคากอสราง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 ปูพื้นไม
4.2 เดินสายไฟฟ~าภายในอาคาร
4.3 ติดตั้งฝ~าเพดาน
4.4 ติดตั้งบันได
4.5 กอสรางบอเกรอะ – บอซึม (ถามี)
4.6 บุและปูกระเบื้องเคลือบ
4.7 ติดตั้งบานประตู – หนาตางพรอมอุปกรณ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 30 วัน)

งวดที่ 5 (สุดทาย) จํานวน 24.00% (รอยละยี่สิบสี่ของเงินราคาคากอสราง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 ตกแตงผิวพื้น
5.2 ติดตั้งกระจก
5.3 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช และงานระบบไฟฟ~า
5.4 ติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ และงานระบบสุขาภิบาล
5.5 ทาสี
และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา 30 วัน)
8. อัตราค(าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพร(อง
ผู ชนะการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ ก สซึ่ ง ได ทํ า ข อตกลงเป0 น หนั งสื อ หรื อทํ า สั ญ ญาจ าง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป‚ นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๘
๑0. การจ(ายเงินล(วงหนา
ผูเสนอราคามี สิ ทธิ เ สนอขอรั บเงิ น ลวงหน า ในอั ต ราไมเกิ นร อยละสิ บ ห าของราคาคาจ าง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เป0นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกจังหวัด
กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑1. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป‚งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ วงเงิน 1,119,400บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน)
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ตอเมื่ อ งบประมาณรายจายประจํ า ป‚ ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป‚งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จากสํานัก
งบประมาณแล วเทานั้ น สํ า หรั บ กรณี ที่ ไ มได รั บ การจั ด สรรงบประมาณรายจายประจํ า ป‚ ง บประมาณ
พ.ศ. 2559 เพื่อการจัดหาดังกลาว จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาได
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เป0นราคาฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.
สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 8.00 เมตร จํานวน 29 ตน วงเงิน 1,158,900.00บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหมื่นแปดพันเการอยบาทถวน
๑1.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป0นผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป0นผูรับจาง จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้ งแตวัน ที่ผู รับจ างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป0นของที่รัฐ มนตรี วาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป0นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไมปฏิ บัติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู รั บ จางจะต องรั บ ผิ ด ตามกฎหมายวาด วยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเป0นผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป0นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑2. การปรับ...

๙
๑2. การปรับราคาค(างานก(อสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
โดยจะใชสูตร หมวดที่ 1 งานอาคาร
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
๑3. มาตรฐานฝ\มือช(าง
เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป0นผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝ‚มือชาง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑3.๑ ชางกอสราง ๑3.๒ ชางไฟฟ~า
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

