ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง สอบราคาจางกอสรางอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา แบบเลขที่ 9891 จํานวน 1 หลัง
ทีโ่ รงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
.....................................
จังหวัดหนองคาย มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสรางอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนอาคาร
คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 54 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9891 จํานวน 1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกองแบบ
แผน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข สถานที่ ก อสร างโรงพยาบาลเมื องโพนโฮง
แขวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เ ปนราคาฐานรากชนิ ดไมตอกเข็ม (ฐานแผ )
วงเงิน 709,800บาท (เจ็ดแสนเกาพันแปดรอยบาทถวน)
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
(๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอ
ราคาใหแกจังหวัดหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
(๔) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
(๕) ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไม
นอยกวา 350,๐๐๐บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญา และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการร วมคาดังกลาวสามารถนํ าผลงานกอสรางของผูที่เขารวมคามาใช แสดงเป นผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซอง
ประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
(๖) บุคคล...

๒
(๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๗) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๘) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑2 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ ๒๕๕9
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนองคาย และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ณ หองประชุมเดนชัย ศรกิจ ชั้น ๒ อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
ผู ส นใจติ ด ต อขอรั บ เอกสารสอบราคาจ าง ได ที่ งานพั ส ดุ กลุ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป สํ านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย ในวันที่ ๑2 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 26 กุ มภาพันธ ๒๕๕9 ตั้งแต
เว ล า ๐ ๘. ๓๐ น. ถึ ง เว ล า ๑๖ . ๓ ๐ น . ดู รา ยล ะเ อี ย ดไ ด ที่ เว็ บไ ซต wwwnko.moph.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๔๒๔๖ ๕๐๖๗-๗๐ ตอ ๑๑๒ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9

(นายวิวรรธน กอวิริยกมล)
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 6/2559
สอบราคาจางกอสรางอาคารเครื่องกําเนิดไฟฟา แบบเลขที่ 9891 จํานวน 1 หลัง
ทีโ่ รงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕9
.............................................................
จังหวัดหนองคาย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสรางอาคาร
เครื่ องกํ าเนิ ด ไฟฟ า เป น อาคาร คสล. 1 ชั้ น พื้ น ที่ ใช ส อยประมาณ 54 ตารางเมตร แบบเลขที่ 9891
จํ า นวน 1 หลั ง ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ กระทรวงสาธารณสุ ข
สถานที่กอสรางโรงพยาบาลเมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูป ระสงคจะเสนอราคา
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
(๒) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขา
เสนอราคาใหแกจังหวัดหนองคาย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
(๔) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
(๕) ผูประสงค...

๒
(๕) ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจาง ในวงเงินไม
นอยกวา 350,๐๐๐บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญา และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการร วมคาดังกลาวสามารถนํ าผลงานกอสรางของผูที่เขารวมคามาใช แสดงเป นผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซอง
ประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
(๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๗) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๘) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล บั ญชี ร ายชื่ อ หุ น ส ว นผู จั ด การ ผู มี อํา นาจควบคุ ม (ถ ามี ) พร อมรั บ รองสํ าเนาถู กต อ ง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตัว ประชาชนของผู นั้ น สํ าเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป นหุ น สว น (ถามี) สําเนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๕) บั ญชี เอกสารส วนที่ ๑ ทั้ งหมดที่ ได ยื่ นพร อมกั บซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่...

๓
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บั ญ ชี ร ายการก อ สร า ง(หรื อ ใบแจ ง ปริ ม าณงาน) ซึ่ ง จะต อ งแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) บั ญชี เอกสารส วนที่ ๒ ทั้ งหมดที่ ได ยื่ นพร อมกั บซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่ อ นไขใด ๆ ทั้ ง สิ้ น และจะต อ งกรอกข อ ความให ถู ก ต อ งครบถ ว น ลงลายมื อ ชื่ อ ของผู เ สนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผู เ สนอราคาจะต อ งกรอกปริ ม าณวั ส ดุ แ ละราคาในบั ญ ชี ร ายการก อ สร า งให
ครบถวน ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 9๐วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 9๐ วันนับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ ก อ นยื่ น ซองสอบราคา ผู เ สนอราคาควรตรวจดู ร า งสั ญ ญา แบบรู ป และ
รายละเอีย ด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสีย กอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ป ด ผนึ ก ซองเรี ย บร อ ยจ า หน า ซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางกอสรางโดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ 6/2559" ยื่นตอเจาหนาที่ในวันที่ 12 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ถึงวันที่ 26 กุมภาพัน ธ
๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กลุมงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
วาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอ...

๔
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคั ด เลื อ ก ดั ง กล า วข า งต น ณ ห อ งประชุ ม เด น ชั ย ศรกิ จ ชั้ น ๒ อาคารสํ า นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
หนองคาย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ ๒๕๕9 ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส ว นที่มิใช ส าระสํ าคัญ ทั้ งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิ จ ารณาเห็ น ว าจะเป น
ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๕.๓ จั งหวั ด สงวนสิ ท ธิ์ ไ มพิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มีก ารผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมป รากฏชื่ อ ผู เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารสอบราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือจังหวัด มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสิน ของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี…

๕
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมี
สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มี
สิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ออกจากประกาศรายชื่ อ ตามข อ ๔.๕ และจั ง หวั ด จะพิ จ ารณาลงโทษผู เ สนอราคารายนั้ น เป น ผู ทิ้ ง งาน
ในกรณีนี้ห ากปลัด กระทรวงพิจ ารณาเห็น วา การยกเลิ กการเปด ซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสั ญญาจ างตามแบบสั ญญาดั งระบุในขอ ๑.๓ กับ จังหวั ด
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาค า จ า งที่ สอบราคา ได ให จั ง หวั ด ยึ ด ถื อ ไว ใ นขณะทํ า สั ญ ญา โดยใช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า ง
ใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนั ง สื อค้ํ าประกั น ของบรรษั ทเงิ น ทุน อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อบริ ษั ท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได แจงชื่อเวียนใหส วนราชการต าง ๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองนําพันธบัตรดังกลาวไปจด
ทะเบียนการใชพันธบัตรเปนประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทยกอนนํามาวางเปนหลักประกัน
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

งวดที่ 1

๗. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 2 งวด ดังนี้
จํานวนเงิน 28 % (รอยละยี่สิบแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
1.1 ปกผัง
1.2 กอสรางฐานราก
1.3 หลอเสาตอมอ
1.4 หลอคานคอดิน
1.5 หลอเสา...

๖
1.5 หลอเสารับโครงหลังคา
1.6 ติดตั้งโครงหลังคา , มุงหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 50 วัน)
งวดที่ 2 (สุดทาย) จํานวนเงิน 72 % (รอยละเจ็ดสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอพื้น คสล.
2.2 กออิฐผนัง
2.3 เดินทอระบบสุขาภิบาล
2.4 ฉาบปูน
2.5 ติดตั้งฝาเพดาน , เดินสายไฟฟา , ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช
2.6 ติดตั้งงานประตูเหล็กมวนพรอมอุปกรณ
และไดกอสรางรายการตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตอง
ตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา 40 วัน)
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลว แตกรณี จะตองรับประกัน ความชํารุ ดบกพรองของงานจางที่เ กิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑0.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป หมวดเงิน
อุดหนุน รายการงบเงินอุดหนุนงานใหความรวมมือทางดานวิชาการและเศรษฐกิจแกตางประเทศ ของกรม
ความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ จํานวนเงิน 712,103บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งรอยสามบาทถวน)
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ จั ง หวั ด หนองคายได รั บ อนุ มั ติ โ อนเงิ น
งบประมาณรายจายคากอสรางจากกระทรวงการตางประเทศแลวเทานั้น และกรณีไมไดรับอนุมัติโอนเงินเพื่อ
การจัดหาดังกลาว จังหวัดหนองคายสามารถยกเลิกการจัดหาได
ราคากลางของงานกอสรางเปนราคาฐานรากชนิดไมตอกเข็ม (ฐานแผ) วงเงิน 709,800บาท
(เจ็ดแสนเกาพันแปดรอยบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นํ าเข ามาโดยทางเรื อ ในเส น ทางที่ มีเ รื อไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริ การรั บ ขนได ต ามที่รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการ…

๗
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ กรมเจ า ท า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ อนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป นของที่รั ฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑0.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑0.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑1. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวั น ที่ ๒๔ สิ ง หาคม
๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

จังหวัดหนองคาย
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕9

