ราง
เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบการจัดแสดงภูมิป-ญญาการแพทยแผนไทย
และปรับปรุงสาธารณูปโภค หมูที่ ๑๒ ตําบลบางเดชะ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แหง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดปราจีนบุรี
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๐
------------------------------------------จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง
อาคารที่ พั ก อาศั ย และสิ่ ง กอสรางประกอบการจั ด แสดงภู มิ ป- ญ ญาการแพทยแผนไทย และคาปรั บ ปรุ ง
สาธารณูปโภค หมูที่ ๑๒ ตําบลบางเดชะ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ๑ แหง ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ ตําบลบางเดชะ อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๑.๑ แบบกอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบการจัดแสดงภูมิป-ญญา
การแพทยแผนไทย ฯ จํานวน ๖ รายการ ดังนี้
(๑) แบบอาคารจัดแสดงภูมิป-ญญาการแพทยแผนไทย
แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.๕๔/๒๕๕๘
จํานวน ๒๐ แผน
(๒) แบบเรือนพักของผูที่ตองการรับการบําบัด ๘ หอง
แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.๒๗/๒๕๕๙
จํานวน ๒๒ แผน
(๓) แบบโรงเพาะชํากลาพันธุพืชน้ํา
แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.๒๗/๒๕๕๙
จํานวน ๑๔ แผน
(๔) แบบหองน้ํารวม
แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.๒๗/๒๕๕๙
จํานวน ๒๔ แผน
(๕) แบบงานระบบน้ําประปาภายในโครงการ
แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.๒๗/๒๕๕๙
จํานวน ๑๐ แผน
(๖) แบบงานระบบสุขาภิบาล
แบบเลขที่ ยธ.ผม.ปจ.๒๗/๒๕๕๙
จํานวน ๖ แผน
๑.๑.๒ มาตรฐานวัสดุที่ใชในงานโครงสรางอาคาร
เอกสารเลขที่ มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒ จํานวน ๑ เลม
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปMนธรรม
/๑.๗ แบบบัญชี...
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(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปMนการเปYดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปMนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปMนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปMนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปMนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปMนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปMนผูกระทําการอันเปMนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปMนธรรมตาม
ขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปMน ผูไดรับเอกสิทธิ์ หรื อความคุ มกั น ซึ่ งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้ น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปMนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผู เสนอราคาตองเปM น นิ ติ บุ ค คลและมี ผลงานก# อสรางประเภทเดี ยวกั น กั บ งานที่
ประกวดราคาจางในวงเงินไม#นอยกว#า ๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปMนผลงานที่เปMนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปMนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปMนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา
ในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสราง
ของผูเขารวมคามาใชแสดงเปMนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปMนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแต
ละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปMนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปMนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการ
ยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปMนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปMนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปMนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย)
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปMนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปMนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปMนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/๒.๙ คูสัญญา...

-3๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปMนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปMน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปMนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณี ผู เสนอราคาเปM น บุ คคลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใชนิ ติ บุ คคลใหยื่ น
สํา เนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาขอตกลงที่แสดงถึ งการเขาเปMน หุนสวน (ถามี ) สํา เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปMนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปMนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปMนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝhายใดเปMน
บุคคลธรรมดา ที่มิใชสั ญ ชาติ ไทย ก็ ใหยื่ น สํา เนาหนังสือเดิน ทาง หรื อผูรวมคาฝhา ยใดเปMน นิ ติบุ คคล ใหยื่ น
เอกสาร ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๔.๓) สําเนาสัญญาของการเขารวมคา (กรณีที่เปMนกิจการรวมคา) (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปYดอากรแสตมปlตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บั ญชี รายการกอสราง (หรือใบแจงปริ มาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัส ดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ดวยอิเ ล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองในรูป แบบ PDF File (Portable
Document Format)

/๔. การเสนอราคา...
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๔.๑ ผู เสนอราคาตองยื่ น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อจั ด จางภาครั ฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กํา หนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กสนี้ โดยไมมี เงื่อนไขใด ๆ ทั้ งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปMน เงิ นบาทและเสนอราคาเพีย งราคาเดีย ว โดยเสนอราคารวม และหรื อ
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม#นอยกว#า ๑๒๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก#อสรางแลวเสร็จไม#เกิน ๓๐๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ............................................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปMนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม
ขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปMนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปMนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปMนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปMนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปMนผูเสนอราคา และจังหวัดจะ
พิ จ ารณาลงโทษผู เสนอราคาดั งกลาวเปM น ผู ทิ้ ง งาน เวนแตคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปMนผูที่ใหความรวมมือเปMนประโยชนตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิไดเปMนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เ สนอจะตองเปM น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล คาเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
/๕. หลักประกัน...

-5๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับ การเสนอราคาทางระบบการ
จั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โดยใชหลั ก ประกั น อยางหนึ่ ง อยางใดดั ง ตอไปนี้ จํ า นวน
๖๕๓,๘๘๐.๐๐ บาท (หกแสนหาหมื่นสามพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปMนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ผู เสนอราคานํ า เช็ คที่ ธ นาคารสั่ งจายหรื อพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย มาวางเปM น
หลักประกันการเสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่
............................................... ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ตามแบบตั ว อยางหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สของธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปMนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปMนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจ การรวมคาไดจดทะเบีย นเปM นนิ ติบุ คคลใหม ใหระบุชื่ อผู เสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปMนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปMนผูเขา
เสนอราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปMนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปMนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย)
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นั บ ถัด จากวัน ที่ไดพิ จ ารณาในเบื้องตนเรี ยบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัด เลื อกไว
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจ ารณาผลการยื่น ขอเสนอประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กสครั้งนี้ จังหวั ดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผู เสนอราคารายใดมี คุณสมบั ติไมถู กตองตามขอ ๒ หรื อยื่ น หลั กฐานการยื่ น
ขอเสนอไมถู กตอง หรื อ ไมครบถวนตามขอ ๓ หรื อยื่ น ขอเสนอไมถู ก ตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กสจะไมรั บ พิ จ ารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เวนแตเปM น
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปMนประโยชนตอจังหวัดเทานั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
/(๒) ไมกรอกชื่อ...

-6(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกตางไปจากเงื่ อ นไขที่ กํา หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปMนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่ นใดที่เกี่ ยวของกั บผูเสนอราคาได จังหวั ดมีสิทธิที่จะไมรั บขอเสนอ ไมรับ ราคา หรือไมทํ า
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปMนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปMนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้ งจั งหวั ดจะพิจ ารณายกเลิ กการประกวดราคาอิ เ ล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปM น
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปMนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปMนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปMนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดจะให ผูเสนอ
ราคานั้น ชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทําใหเชื่อไดวา ผู เสนอราคาสามารถดํา เนิน งานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปMนที่รับฟ-งได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปMนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปMนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปMนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปMนธรรม ตาม
ขอ ๑.๖ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปMนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ห ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น วาการยกเลิ กการพิจ ารณาผลการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปMนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปMนจํานวนเงิน
เท#ากับรอยละ ๕ ของราคาค# าจางที่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจั งหวัดยึ ดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปMนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๒)
/๗.๔ หนังสือค้ําประกัน...
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หรื อบริษัทเงิน ทุน หลั กทรัพยที่ ไดรับ อนุ ญาตใหประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่อการพาณิ ชยและประกอบธุ รกิ จ
ค้ําประกั น ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวีย นใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จ ะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

งวดที่ ๑

งวดที่ ๒

งวดที่ ๓

๘. ค#าจางและการจ#ายเงิน
จังหวัดจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปMน ๑๔ งวด ดังนี้
เปMนเงิน ๗.๐ % (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๑ อาคารจัดแสดงภูมิป?ญญาการแพทยแผนไทย จํานวน ๑ หลัง
๑.๑ งานตอกเสาเข็ม
๑.๒ งานหลอคอนกรีตฐานราก
๑.๓ งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ
๑.๔ งานหลอคอนกรีตคานรับพื้น
๑.๕ งานหลอคอนกรีตพื้น
๑.๖ งานหลอคอนกรีตเสารับโครงหลังคา
๑.๗ งานโครงสรางคอนกรีตสวนที่เหลือ
๑.๘ งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๕ วัน)
เปMนเงิน ๗.๐ % (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๑ อาคารจัดแสดงภูมิป?ญญาการแพทยแผนไทย จํานวน ๑ หลัง
๒.๑ งานมุงกระเบื้องหลังคา
๒.๒ งานตกแตงผิวผนัง-พื้นอาคาร
๒.๓ งานเดินสายไฟฟwาและติดตั้งอุปกรณไฟฟwา
๒.๔ งานระบบประปา
๒.๕ งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
๒.๖ งานอื่น ๆ ที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
เปMนเงิน ๗.๐ % (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๒ เรือนพักของผูที่ตองการรับการบําบัด ๘ หอง
๓.๑ งานตอกเสาเข็ม
๓.๒ งานหลอคอนกรีตฐานราก
๓.๓ งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ
๓.๔ งานหลอคอนกรีตคานรับพื้น
๓.๕ งานหลอคอนกรีตพื้น
๓.๖ งานหลอคอนกรีตเสารับโครงหลังคา
/๓.๗ งานโครงสราง...

งวดที่ ๔

งวดที่ ๕

งวดที่ ๖
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๓.๘ งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๕ วัน)
เปMนเงิน ๗.๐ % (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๒ เรือนพักของผูที่ตองการรับการบําบัด ๘ หอง
๔.๑ งานมุงกระเบื้องหลังคา
๔.๒ งานกออิฐผนังพรอมฉาบผิวภายใน-ภายนอกอาคาร
๔.๓ งานตกแตงผิวผนัง-พื้นอาคาร
๔.๔ งานติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง (ยกเวนอลูมิเนียม)
๔.๕ งานเดินสายไฟฟwา
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
เปMนเงิน ๙.๐ % (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๒ เรือนพักของผูที่ตองการรับการบําบัด ๘ หอง
๕.๑ งานติดตั้งบานประตู-หนาตาง
๕.๒ งานติดตั้งอุปกรณไฟฟwา
๕.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ
๕.๔ งานระบบประปาและสุขาภิบาล
๕.๕ งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
๕.๖ งานอื่น ๆ ที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
เปMนเงิน ๓.๓ % (รอยละสามจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๓ โรงเพาะชํากลาพันธุพืชน้ํา จํานวน ๑ หลัง
๖.๑ งานตอกเสาเข็ม
๖.๒ งานหลอคอนกรีตฐานราก
๖.๓ งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ
๖.๔ งานหลอคอนกรีตคานรับพื้น
๖.๕ งานหลอคอนกรีตพื้น
๖.๖ งานหลอคอนกรีตเสารับโครงหลังคา
๖.๗ งานโครงสรางคอนกรีตสวนที่เหลือ
๖.๘ งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพรอมมุงกระเบื้องหลังคา
๖.๙ งานตกแตงผิวผนัง-พื้นอาคาร
๖.๑๐ งานติดตั้งวงกบและบานประตู-หนาตาง
๖.๑๑ งานเดินสายไฟฟwาและติดตั้งอุปกรณไฟฟwา
๖.๑๒ งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
๖.๑๓ งานอื่น ๆ ที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๕ วัน)
/งวดที่ ๗...

งวดที่ ๗

งวดที่ ๘

งวดที่ ๙

งวดที่ ๑๐
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จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๔ หองน้ํารวม จํานวน ๑ หลัง
๗.๑ งานตอกเสาเข็ม
๗.๒ งานหลอคอนกรีตฐานราก
๗.๓ งานหลอคอนกรีตเสาตอมอ
๗.๔ งานหลอคอนกรีตคานรับพื้น
๗.๕ งานหลอคอนกรีตพื้น
๗.๖ งานหลอคอนกรีตเสารับโครงหลังคา
๗.๗ งานโครงสรางคอนกรีตสวนที่เหลือ
๗.๘ งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพรอมมุงกระเบื้องหลังคา
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๕ วัน)
เปMนเงิน ๘.๕ % (รอยละแปดจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๔ หองน้ํารวม จํานวน ๑ หลัง
๘.๑ งานกออิฐผนังพรอมฉาบผิวภายใน-ภายนอกอาคาร
๘.๒ งานตกแตงผิวผนัง-พื้นอาคาร
๘.๓ งานติดตั้งฝwาเพดาน
๘.๔ งานติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง
๘.๕ งานเดินสายไฟฟwา
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
เปMนเงิน ๗.๓ % (รอยละเจ็ดจุดสามของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๔ หองน้ํารวม จํานวน ๑ หลัง
๙.๑ งานติดตั้งบานประตู-หนาตาง
๙.๒ งานติดตั้งอุปกรณไฟฟwา
๙.๓ งานติดตั้งสุขภัณฑพรอมอุปกรณ
๙.๔ งานระบบประปาและสุขาภิบาล
๙.๕ งานทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร
๙.๖ งานอื่น ๆ ที่เหลือ
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
เปMนเงิน ๑๐.๐ % (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๕ งานระบบน้ําประปาภายในโครงการ
๑๐.๑ กอสรางฐานรับถังเก็บน้ําประปาใตดินและถังสูงเก็บน้ํา
๑๐.๒ กอสรางถังเก็บน้ําประปาใตดิน
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๕ วัน)

/งวดที่ ๑๑...
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เปMนเงิน ๑๒.๐ % (รอยละสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๕ งานระบบน้ําประปาภายในโครงการ
๑๑.๑ งานเดินระบบทอพรอมอุปกรณแลวเสร็จ
๑๑.๒ ติดตั้งถังสูงเก็บน้ํา
๑๑.๓ ทดสอบระบบใหสามารถใชงานได
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
งวดที่ ๑๒
เปMนเงิน ๕.๐ % (รอยละหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๖ งานระบบสุขาภิบาล
- ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย และถังดักไขมัน
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๕ วัน)
งวดที่ ๑๓
เปMนเงิน ๙.๕ % (รอยละเกาจุดหาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๖ งานระบบสุขาภิบาล
๑๓.๑ งานเดินระบบทอพรอมอุปกรณแลวเสร็จ
๑๓.๒ ทดสอบระบบใหสามารถใชงานได
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๒๐ วัน)
งวดที่ ๑๔ (งวดสุดทาย) เปMนเงิน ๒.๖ % (รอยละสองจุดหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางอาคาร ฯ ประกอบดวย
หมวดที่ ๗ งานครุภัณฑ
- จัดหาและติดตั้งครุภัณฑ และงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด และไดกอสรางรายการตาง ๆ
ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญารวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย (กําหนดเวลา ๑๐ วัน)
“ทั้งนี้ ใหทําการส#งงานและเบิกจ#ายเงินค#าจางงวดใดงวดหนึ่งก#อนก็ได ยกเวนงวดสุดทาย”
๙. อัตราค#าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของค#าจางตาม
สัญญาต#อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร#อง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปMนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม#นอยกว#า ๒ ปE นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ#อมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงิ น คาจางสํ า หรั บ งานจางครั้ งนี้ ไดมาจากเงิ น งบประมาณรายจ# า ยประจํ า ปE
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการส#งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ#มจังหวัดแบบบูรณาการ
การจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปJนหนังสือไดต#อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ#ายประจําปEงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจ#ายประจําปEงบประมาณ ๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไม#ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ#ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล#าว ส#วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
/ราคากลาง...
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๑๑.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปMนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ ก สแลว ถาผู รั บ จางจะตองสั่ งหรื อ นํ า สิ่ ง ของมาเพื่ องานจางดั งกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนด ผู เสนอราคาซึ่ งเปM น ผู รั บ จางจะตองปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่ งหรื อ นํ า สิ่ งของดั ง กลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปMนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปMนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปMนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จั งหวั ดสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะแกไขเพิ่ มเติมเงื่ อนไข หรือขอกํ า หนดในแบบสั ญ ญาให
เปMนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาค#างานก#อสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ สู ต รและวิ ธี คํ า นวณที่ ใ ชกั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาไดตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน
ขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝEมือช#าง
เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปMนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝ~มือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝ~มือแรงงานสถาบันราชการอื่น
หรื อสถาบั น เอกชนที่ ทางราชการรั บรอง หรื อผู มี วุฒิ บั ต รระดั บ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเที ย บเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแต
จะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางไฟฟwา
๑๓.๒ ชางกอสราง
๑๓.๓ ชางกล
/๑๓.๔ ชางสุขาภิบาล...

-12๑๓.๔ ชางสุขาภิบาล
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผู รั บ จางพึ งปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑที่ กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดปราจีนบุรี
มกราคม ๒๕๖๐

