ประกาศจังหวัดหนองคาย
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารโรงครัว โรงอาหาร
เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 450 ตารางเมตร
โรงพยาบาลโพนพิสัย ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
………………………………………
จังหวัดหนองคายมีความประสงคจะประกวดราคาจา งกอสรางอาคารโรงครัว โรงอาหาร
เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนพิสัย ตําบลจุมพล อําเภอ
โพนพิ สั ย จั ง หวั ด หนองคาย 1 หลั ง ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน กรมสนั บ สนุ น บริ การสุ ข ภาพ
กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ 9539 เอกสารเลขที่ ข.83/ก.พ./59 ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e – bidding)
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนราคาฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.
สี่เหลี่ ยมตั น ขนาด ขนาด 0.26 x 0.26 x 12.00 เมตร จํานวน 42 ตน วงเงิน 9,495,800บาท
(เกาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว ซึ่งมี ผลงานกอสรา งประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 4,700,000บาท (สี่ ลานเจ็ดแสนบาทถวน)
กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติ
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคล
แตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซอง
ประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวั ด
หนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. บุคคล...

๒
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
8. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู ส นใจสามารถซื้ อเอกสารประกวดราคาด ว ยอิเ ล็กทรอนิ กส ในราคาชุ ด ละ 3,0๐๐บาท
(สามพันบาทถวน) ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชํา ระเงินผานทางธนาคารกรุงไทย
ในระหวางวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสได ภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคา
ดูรายละเอีย ดไดที่เว็บไซต wwwnko.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข 0 4246 5067 – 70 ตอ 112 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)

เลขที่ 4/2560
การจางกอสรางอาคารโรงครัว โรงอาหาร เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น
พื้นที่ใชสอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนพิสัย
ตําบลขุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง
ตามประกาศจังหวัดหนองคาย ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559
......................................................
จั งหวั ด หนองคายซึ่งต อไปนี้ เ รี ย กว า “จั งหวั ด ” มีความประสงค จ ะประกวดราคาจ า ง
โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานกอสรางอาคารโรงครัว โรงอาหาร เปนอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช
สอยประมาณ 450 ตารางเมตร โรงพยาบาลโพนพิสัย ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
1 หลัง ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่
9539 เอกสารเลขที่ ข.83/ก.พ../59 โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
(๑) แบบอาคารโรงครัว โรงอาหาร แบบเลขที่ 9539
จํานวน 45 แผน
(2) รายการประกอบแบบกอสรางอาคารโรงครัว โรงอาหาร
แบบเลขที่ 9539 โรงพยาบาลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
เอกสารเลขที่ ข.83/ก.พ./59
จํานวน 5 แผน
(3) รายการประกอบแบบ การแกไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต (FL)
เปนหลอดไฟชนิด LED เอกสารเลขที่ ก.๕๓/มิ.ย./๕๘
จํานวน 4 แผน
(4) มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จํานวน 3 แผน
(5) มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2553
จํานวน 1 เลม
(6) รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
จํานวน 1 เลม
(7) เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑและอุปกรณ
งานสถาปตยกรรม
จํานวน 1 เลม
งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ เลม
งานไฟฟาและสื่อสาร
จํานวน ๑ เลม
งานวิศวกรรมเครื่องกล
จํานวน ๑ เลม
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบ...

๒
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมน อยกวา 4,700,000บาท (สี่ลานเจ็ดแสนบาทถวน)
กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา สวนคุณสมบัติ
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคล
แตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผูรวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมซอง
ประกวดราคากิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
2.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
2.3 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด
หนองคาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.4 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคา ไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และ หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

๓. หลักฐาน...

๓
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสโดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุน สว นสามัญหรือหางหุน สว นจํากัด ให ยื่น สําเนาหนั งสือรับ รองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร ประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา ที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.7 (1)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้อ จั ด จ างภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคา...

๔
ราคาที่ เ สนอจะต อ งเสนอกํ า หนดยื น ราคาไม น อ ยกว า ๙๐ วั น นั บ แต วั น เสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเ สนอราคาจะต องเสนอกําหนดเวลาดํ าเนิ นการกอสรางแลว เสร็ จไมเ กิน 320 วั น
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.4 กอนเสนอราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.5 ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ระหวางเวลา 08.30น. ถึง 16.30น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ของผู เ สนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกัน กับ ผู เ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปน
ผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ถู กตั ด รายชื่ อออกจากการเป น ผู เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสหรือเปนผูเสนอ
ราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม อาจอุ ท ธรณ คํ า สั่ ง ดั ง กล า วต อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให
ถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกัน...

๕
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัด จ างภาครั ฐ ด ว ยอิเล็ กทรอนิ กส โ ดยใช หลั กประกันอย างหนึ่ งอย างใดดังต อไปนี้ จํา นวน 474,970บาท
(สีแ่ สนเจ็ดหมื่นสีพ่ ันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน)
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดหนองคาย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผู เ สนอราคาจะต องส ง ต น ฉบั บ เอกสารดั งกล าวมาให ส ว นราชการตรวจสอบความถูกต อ ง
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ระหวางเวลา 08.30น. ถึง 16.30น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จั งหวัดจะคืน ใหผูเสนอราคาหรื อผูค้ําประกัน ภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาและจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะไมรั บ พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคารายนั้ น เว น แต เ ป น ขอผิ ด พลาด
หรือผิดหลง เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ทางระบบการจั ดซื้อจั ด จางด วยอิเล็ กทรอนิ กส หรือบั ญชี รายชื่ อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิ ติบุ คคล หรื อลงลายมือชื่ออิเล็ กทรอนิกส อยางหนึ่ งอย างใดหรื อทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดไปแตกต า งจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณา ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวั ดมีสิทธิที่จะไมรั บขอเสนอ ไมรับ ราคา หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.5 จังหวัด...
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๖.5 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆมิได รวมทัง้ จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณี ที่ ผู เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว า ไม อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดจะใหผูเสนอ
ราคานั้น ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ทําใหเ ชื่อไดว า ผู เสนอราคาสามารถดําเนิน งานตามประกวดราคาจ าง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น
๖.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เป น ผู เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม
ตามขอ ๑.6 จั งหวั ด มีอํานาจที่จะตั ด รายชื่ อผู เ สนอราคาที่ได รั บ คัดเลื อกรายดั งกล าวออก และจั งหวั ด
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผู ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะต อ งทํ า สั ญ ญาจ า งตามแบบสั ญ ญา ดั ง ระบุ
ในขอ ๑.๓ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละหาของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจาง...
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งวดที่ 1

งวดที่ 2

งวดที่ 3

งวดที่ 4

๘. คาจางและการจายเงิน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
จังหวัดจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 6 งวด ดังนี้
จํานวนเงิน 9.00 % (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมงาน และ
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง(ถามี)
1.2 ทํางานระบบปองกัน กําจัดปลวก
1.3 ปกผัง
1.4 ทดสอบดิน
1.5 ทํางานเสาเข็ม
1.6 กอสรางฐานราก หลอเสาตอมอ
1.7 กอสรางถังเก็บน้ําใตดิน คสล.
1.8 ถมปรับดินภายในอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 80 วัน ภายในวันที่
จํานวนเงิน 7.00 % (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายให เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
2.1 หลอคาน – พื้น ชั้นที่ 1
2.2 หลอเสารับพื้นชั้นที่ 2
2.3 กอสรางผนังหองลิฟท
2.4 เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีต ชั้นที่ 1
ทั้งหมดเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)
จํานวนเงิน 14 % (รอยละสิบสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายให เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
3.1 หลอคาน – พื้นชั้นที่ 2
3.2 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2
3.3 หลอเสารับคานหลังคา
3.4 หลอคานรับหลังคา
3.5 ติดตั้งโครงหลังคา
3.6 มุงหลังคา
3.7 เดินทอสําหรับรอยสายไฟสวนที่ฝงในคอนกรีต ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)
จํานวนเงิน 13% (รอยละสิบสามของเงินสัญญาจาง)
จายให เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
4.1 กออิฐ
4.2 ติดตั้งวงกบ (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม)
4.3 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
4.4 ฉาบปูนภายในอาคาร
4.5 เดินทอสําหรับรอยสายไฟ
4.6 ติดตั้ง...
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4.6 ติดตั้งฝาเพดานชั้นที่ 1 , 2
4.7 ปูกระเบื้องผนังชั้นที่ 1 , 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 5
จํานวนเงิน 17 % (รอยละสิบเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายให เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
5.1 ฉาบปูนสวนที่เหลือ
5.2 ติดตั้งฝาเพดานสวนที่เหลือ
5.3 ปูกระเบื้องพื้น
5.4 ทําผิวหินขัดพรอมขัดครั้งที่ 1
5.5 เดินสายไฟภายในอาคาร
5.6 ติดตั้งงานประตู – หนาตางพรอมอุปกรณ
5.7 ติดตั้งกระจก
5.8 ติดตั้งสุขภัณฑ
5.9 กอสรางรางระบายน้ํารอบอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา 60 วัน) ภายในวันที่
งวดที่ 6 (สุดทาย) จํานวนเงิน 40 % (รอยละสี่สิบของเงินสัญญาจาง)
จายให เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
6.1 ติดตั้งดวงโคม สวิทช ปลั๊ก และงานระบบไฟฟา
6.2 ตกแตงผิวพื้น
6.3 ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล
6.4 ติดตั้งสุขภัณฑ
6.5 ติดตั้งระบบลิฟทสงของ
6.6 ทาสี
และไดกอสรางรายการตางๆทั้งหมดใหแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและ
สัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา 60 วัน)
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ช นะการประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ ก ส ซึ่ ง ได ทํ า ข อ ตกลงเป น หนั งสื อ หรื อทํ า สั ญ ญาจ า ง
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันทีจ่ ังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดี ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑1. ขอ...
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๑1. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 วงเงิน 9,499,400บาท (เกาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยบาทถวน) (
การลงนามในสั ญ ญาก อ หนี้ ผู ก พั น ได เ มื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลใชบังคับและตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น
กรณีทไี่ มไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาได
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนราคาฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.
สี่เหลี่ ยมตั น ขนาด ขนาด 0.26 x 0.26 x 12.00 เมตร จํานวน 42 ตน วงเงิน 9,495,800บาท
(เกาลานสี่แสนเกาหมื่นหาพันแปดรอยบาทถวน)
๑1.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามทีร่ ัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้ งแตวัน ที่ผู รับจ างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเ ปนของที่รัฐ มนตรี วาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การให สิ่ ง ของดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เ ช น เดี ย วกั บ เรื อ ไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจ าทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมป ฏิ บัติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู รั บ จางจะต องรั บ ผิ ด ตามกฎหมายวาด ว ยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑1.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑2. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการ...

๑๐
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. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝมือชาง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทา จากสถาบันการศึกษา
ที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑3.๑ ชางกอสราง ๑3.๒ ชางไฟฟา
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

