( สำเนำ )
เอกสำรประกวดรำคำจ้ ำงก่ อสร้ ำงด้ วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ บ๐๑/๒๕๖๐
กำรจ้ ำงก่ อสร้ ำงบ้ ำนพักข้ ำรำชกำรระดับชำนำญกำรและชำนำญกำรพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรือเทียบเท่ ำ
ตอกเสำเข็ม ที่สถำนีอุตุนิยมวิทยำกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง
ตำมประกำศ จังหวัดกำแพงเพชร
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
จังหวัดกำแพงเพชร ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่ำ "จังหวัด" มีควำมประสงค์จะ ประกวดรำคำจ้ ำงก่อสร้ ำง
บ้ ำนพักข้ ำรำชกำรระดับชำนำญกำรและชำนำญกำรพิเศษ(ระดับ ๗-๘) หรื อเทียบเท่ำตอกเสำเข็ม ที่สถำนี
อุตนุ ิยมวิทยำกำแพงเพชร จำนวน ๑ หลัง ณ สถำนีอตุ นุ ิยมวิทยำกำแพงเพชร ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อแนะนำและข้ อกำหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสำรแนบท้ ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำจ้ ำงทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ สูตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ ำงตำม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลำย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่ำงเลิกกิจกำร

๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้ อเสนอหรื อทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชัว่ ครำว เนื่องจำกเป็ นผู้ที่ไม่ผำ่ นเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงกำรคลังกำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ ้งงำนและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงำนเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั กำร กรรมกำรผู้จดั กำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำง
และกำรบริ หำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอำชีพรับจ้ ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่นที่เข้ ำยื่นข้ อเสนอให้ แก่ จังหวัด ณ
วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม ใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อควำมคุ้มกัน ซึง่ อำจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศำลไทย เว้ นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคำสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงำนก่อสร้ ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ ำงก่อสร้ ำง
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บำท (เจ็ดแสนเก้ ำหมื่นบำทถ้ วน) และเป็ นผลงำนที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญำโดยตรงกับ
หน่วยงำนของรัฐ หรื อหน่วยงำนเอกชนที่จงั หวัดเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ ำ" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจกำรร่วมค้ ำจะต้ องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้ เสนอรำคำในนำม
"กิจกำรร่วมค้ ำ" ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ ำง กิจกำรร่วมค้ ำดังกล่ำวสำมำรถนำผลงำนก่อสร้ ำงของผู้เข้ ำร่วม
ค้ ำมำใช้ แสดงเป็ นผลงำนก่อสร้ ำงของกิจกำรร่วมค้ ำที่เข้ ำประกวดรำคำได้
(๒) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ ำไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลที่
เข้ ำร่วมค้ ำทุกรำยจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้ นแต่ ในกรณีที่
กิจกำรร่วมค้ ำได้ มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ ำร่วมค้ ำเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ ผ้ เู ข้ ำร่วมค้ ำรำยใดรำยหนึง่ เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้ อมกำรยื่นข้ อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ ำนันสำมำรถใช้
้
ผลงำนก่อสร้ ำงของ
ผู้เข้ ำร่วมค้ ำหลักรำยเดียวเป็ นผลงำนก่อสร้ ำงของกิจกำรร่วมค้ ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทังนี
้ ้ "กิจกำรร่วมค้ ำที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ ำที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ กระทรวงพำณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญำต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำง
ภำครัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรื อแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญำต้ องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้ นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคูส่ ญ
ั ญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
๓. หลักฐำนกำรยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำง
ภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ ำงน้ อยต้ องมีเอกสำรดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญหรื อห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ ำมี) พร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
(ข) บริษัทจำกัดหรื อบริ ษัทมหำชนจำกัด ให้ ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดั กำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ ำมี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรำย
ใหญ่ (ถ้ ำมี) พร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นนั ้ สำเนำข้ อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชำติไทย พร้ อมทังรั้ บรอง
สำเนำถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็ นผู้ร่วมค้ ำ ให้ ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ ำร่วมค้ ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ ำ แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ (ถ้ ำมี)
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม (ถ้ ำมี)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ตำมแบบในข้ อ
๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ ำงน้ อยต้ องมีเอกสำรดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอำนำจให้ บคุ คลอื่นกระทำกำรแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อำนำจซึง่ ติดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ ทังนี
้ ้
หำกผู้รับมอบอำนำจเป็ นบุคคลธรรมดำต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิตภิ ำวะตำมกฎหมำยแล้ วเท่ำนัน้
(๒) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ ำงพร้ อมทังรั้ บรองสำเนำถูกต้ อง
(๓) บัญชีรำยกำรก่อสร้ ำง หรื อใบแจ้ งปริมำณงำนและรำคำ ซึง่ จะต้ องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษี ประเภทต่ำงๆ รวมทังก
้ ำไรไว้ ด้วย
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัด
จ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ ำงบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ตำมแบบในข้ อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. กำรเสนอรำคำ
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอ และเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อควำมให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐำนแสดงตัวตนและทำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องกรอกรำยละเอียดกำรเสนอรำคำในใบเสนอรำคำตำมข้ อ ๑.๒ พร้ อม
จัดทำใบแจ้ งปริมำณงำนและรำคำ ใบบัญชีรำยกำรก่อสร้ ำงให้ ครบถ้ วน
ในกำรเสนอรำคำให้ เสนอรำคำเป็ นเงินบำทและเสนอรำคำได้ เพียงครัง้ เดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม หรื อรำคำต่อหน่วย หรื อรำคำต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ำยใบเสนอรำคำให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้
รำคำรวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ น
สำคัญ โดยคิดรำคำรวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่ำภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้ จำ่ ยทังปวงไว้
้
แล้ ว
รำคำที่เสนอจะต้ องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอรำคำโดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็จไม่เกิน ๒๒๕ วัน นับ
ถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ ำงหรื อจำกวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจำก จังหวัด ให้ เริ่มทำงำน
๔.๔ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยกำรละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ ำงอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ ำงอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๔ ธันวำคม ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำให้
ถือตำมเวลำของระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกำหนดเวลำยื่นข้ อเสนอและเสนอรำคำแล้ ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้ อเสนอและ
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสำร PDF File ก่อนที่จะยืนยันกำรเสนอรำคำ แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นกำร
เสนอรำคำให้ แก่จงั หวัด ผ่ำนทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่นตำมข้ อ
๑.๖ (๑) หรื อไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำย
อื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจำกกำรเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรื อในขณะที่
มีกำรพิจำรณำข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้ อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนันออกจำกกำรเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และจังหวัด จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่ำว
เป็ นผู้ทิ ้งงำน เว้ นแต่ จังหวัด จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนัน้ มิใช่เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้
ให้ ควำมร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรพิจำรณำของจังหวัด
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้ องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ ำมี) รวม
ค่ำใช้ จำ่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ ำสูก่ ระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่
กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้ วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษำและทำควำมเข้ ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้ วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในกำรพิจำรณำ
๕.๑ กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้ อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ จังหวัดจะพิจำรณำ
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้ อเสนอ จังหวัด จะพิจำรณำจำก
รำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตำมข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตำมข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนัน้ เว้ นแต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิคหรื อรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่จะจ้ ำงไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรำยละเอียด
แตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่จงั หวัดกำหนดไว้ ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนัน้ ไม่มีผลทำให้ เกิดกำรได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรื อเป็ นกำร
ผิดพลำดเล็กน้ อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยนัน้
๕.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนันในบั
้ ญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรำยชื่อผู้ซื ้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื ้อจัดจ้ ำงด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้ เกิดควำมได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัด มีสิทธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจงข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ จังหวัด
มีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับรำคำ หรื อไม่ทำสัญญำ หำกข้ อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ จังหวัดทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรื อรำคำหนึง่ รำคำใด หรื อรำคำที่เสนอ
ทังหมดก็
้
ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ ำงในจำนวน หรื อขนำด หรื อเฉพำะรำยกำรหนึง่ รำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็ นเด็ดขำดผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่ำใช้ จำ่ ย หรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทัง้ จังหวัดจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอ
เป็ นผู้ทิ ้งงำน ไม่วำ่ จะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับกำรคัดเลือกหรื อไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ ว่ ำยื่นข้ อเสนอกระทำ

กำรโดยไม่สจุ ริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดำ หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมำเสนอรำคำแทน
เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ วำ่ ไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรื อจังหวัด จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้ เชื่อได้ ว่ำผู้ยื่นข้ อเสนอสำมำรถดำเนินงำนตำม
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้ อเสนอหรื อไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้ อเสนอรำยนัน้ ทังนี
้ ้ผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำใช้ จำ่ ยหรื อ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจังหวัด
๕.๗ ก่อนลงนำมในสัญญำ จังหวัด อำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำก
ปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ ำลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรื อที่ได้ รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรื อขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้ อเสนอรำยอื่น หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรื อส่อว่ำกระทำกำรทุจริ ตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
๖. กำรทำสัญญำจ้ ำงก่ อสร้ ำง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทำสัญญำจ้ ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรื อทำข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับจังหวัด ภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้ อยละ ๕ ของรำคำค่ำจ้ ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ให้ จงั หวัดยึดถือไว้ ในขณะ
ทำสัญญำโดยใช้ หลักประกันอย่ำงหนึง่ อย่ำงใด ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรื อดรำฟท์ที่ธนำคำรเซ็นสัง่ จ่ำย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดรำฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดรำฟท์
นัน้ ชำระต่อเจ้ ำหน้ ำที่ในวันทำสัญญำ หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทำกำร
๖.๓ หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำย
กำหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
๖.๔ หนังสือค ้ำประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทรำบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตำมตัวอย่ำงหนังสือค ้ำ
ประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภำยใน ๑๕ วันนับถัดจำกวันที่ผ้ ชู นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ ำง) พ้ นจำกข้ อผูกพันตำมสัญญำจ้ ำงแล้ ว
๗. ค่ ำจ้ ำงและกำรจ่ ำยเงิน
จังหวัดจะจ่ำยค่ำจ้ ำงซึง่ ได้ รวมภำษีมลู ค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้ จำ่ ยทังปวงแล้
้
ว โดย
ถือรำคำเหมำรวมเป็ นเกณฑ์ และกำหนดกำรจ่ำยเงินเป็ น จำนวน ๔ งวด ดังนี ้

งวดที่ ๑ เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้ อยละ ๒๓ ของค่ำจ้ ำง เมื่อผู้รับจ้ ำงได้ ปฏิบตั งิ ำน หล่อคอนกรี ต
ฐำนรำก-เสำตอม่อ คสล. หล่อคอนกรี ตคำนคอดิน เทพื ้นคอนกรี ตเสริมเหล็ก หล่อคอนกรี ตเสำรับพื ้นชันสอง
้
เท
คอนกรี ตคำนรับพื ้นชันสอง
้
วำงท่อระบบสุขภัฑ์ใต้ พื ้นอำคำร ให้ แล้ วเสร็จภำยใน ๗๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้ อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ ำง เมื่อผู้รับจ้ ำงได้ ปฏิบตั งิ ำน เทคอนกรี ต
เสำชันสอง
้
เทคอนกรี ตคำนรับหลังคำ เทคอนกรี ตพื ้นชันสอง
้
ติดตังโครงหลั
้
งคำเหล็กพร้ อมมุงหลังคำแล้ วเสร็จ
๙๐% ให้ แล้ วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้ อยละ ๒๐ ของค่ำจ้ ำง เมื่อผู้รับจ้ ำงได้ ปฏิบตั งิ ำน งำนก่ออิฐ
ผนังอำคำร ติดตังวงกบประตู
้
หน้ ำต่ำงในส่วนที่เป็ นวงกบไม้ งำนฉำบปูนผนังและโครงสร้ ำง งำนเดินสำยระบบ
ไฟฟ้ำแล้ วเสร็จ ๘๐% งำนฝ้ำเพดำน ภำยในและนอกอำคำรแล้ วเสร็จ๘๐% ให้ แล้ วเสร็จภำยใน ๔๕ วัน
งวดสุดท้ ำย เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้ อยละ ๓๗ ของค่ำจ้ ำง เมื่อผู้รับจ้ ำงได้ ปฏิบตั งิ ำนทังหมด
้
ให้
แล้ วเสร็จเรี ยบร้ อยตำมสัญญำหรื อข้ อตกลงจ้ ำงเป็ นหนังสือ รวมทังท
้ ำสถำนที่ก่อสร้ ำงให้ สะอำดเรี ยบร้ อย
๘. อัตรำค่ ำปรับ
ค่ำปรับตำมสัญญำจ้ ำงแนบท้ ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงจ้ ำงเป็ น
หนังสือจะกำหนด ดังนี ้
๘.๑ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ ำงนำงำนที่รับจ้ ำงไปจ้ ำงช่วงให้ ผ้ อู ื่นทำอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้ รับอนุญำตจำก
จังหวัด จะกำหนดค่ำปรับสำหรับกำรฝ่ ำฝื นดังกล่ำวเป็ นจำนวนร้ อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงำนจ้ ำงช่วงนัน้
๘.๒ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ ำงปฏิบตั ผิ ิดสัญญำจ้ ำงก่อสร้ ำง นอกเหนือจำกข้ อ ๘.๑ จะกำหนดค่ำปรับ
เป็ นรำยวันเป็ นจำนวนเงินตำยตัวในอัตรำร้ อยละ๐.๑๐ ของรำคำงำนจ้ ำง
๙. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่ อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ ทำสัญญำจ้ ำง ตำมแบบ ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ข้ อตกลงจ้ ำงเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ ำงที่เกิดขึ ้นภำยในระยะเวลำ
ไม่น้อยกว่ำ ๒ ปี นับถัดจำกวันที่จงั หวัดได้ รับมอบงำน โดยต้ องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ กำรได้ ดีดงั เดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้ รับแจ้ งควำมชำรุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในกำรยื่นข้ อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ ำงสำหรับงำนจ้ ำงครัง้ นี ้ ได้ มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ตอ่ เมื่อ จังหวัดได้ รับอนุมตั เิ งินค่ำก่อสร้ ำงจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๐.๒ เมื่อจังหวัดได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดให้ เป็ นผู้รับจ้ ำง และได้ ตกลงจ้ ำง ตำมกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ ำผู้รับจ้ ำงจะต้ องสัง่ หรื อนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ ำงดังกล่ำวเข้ ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนันต้
้ องนำเข้ ำมำโดยทำงเรื อในเส้ นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้ บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้รับจ้ ำงจะต้ องปฏิบตั ิตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี ้

(๑) แจ้ งกำรสัง่ หรื อนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ ำท่ำ ภำยใน ๗
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ ำงสัง่ หรื อซื ้อของจำกต่ำงประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดกำรให้ สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกกรมเจ้ ำท่ำ ให้ บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญำตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ ำงจะต้ องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ จังหวัดได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทำสัญญำหรื อข้ อตกลงจ้ ำงเป็ นหนังสือ
ภำยในเวลำที่กำหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันกำรยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจำกผู้ออกหนังสือค ้ำ
ประกัน กำรยื่นข้ อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ ำมี) รวมทังจะพิ
้ จำรณำให้
เป็ นผู้ทิ ้งงำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและกำรบริ หำรพัสดุภำครัฐ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกำหนดในแบบสัญญำหรื อข้ อตกลง
จ้ ำงเป็ นหนังสือให้ เป็ นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ ำมี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีควำมขัดหรื อแย้ งกันผู้
ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ำมคำวินิจฉัยของจังหวัด คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่ำใช้ จำ่ ยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ จังหวัด อำจประกำศยกเลิกกำรจัดจ้ ำงในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ อง
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกจังหวัดไม่ได้
(๑) จังหวัดไม่ได้ รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ ในกำรจัดจ้ ำงหรื อได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทำกำรจัดจ้ ำงครัง้ นี ้ต่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ ำลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะกำรจัดจ้ ำงหรื อที่ได้ รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรื อขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็ นธรรมหรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรำยอื่น หรื อเจ้ ำหน้ ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรื อส่อว่ำกระทำกำรทุจริ ตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดจ้ ำงครัง้ นี ้ต่อไปอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยแก่จงั หวัด หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตำมที่กำหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออก
ตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. กำรปรับรำคำค่ ำงำนก่ อสร้ ำง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนำมำใช้ ในกรณีที่ ค่ำ
งำนก่อสร้ ำงลดลงหรื อเพิ่มขึ ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี ้

ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้ กบั สัญญำแบบปรับรำคำได้ ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เรื่ อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ ำง ตำม
หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้ องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำ หรื อภำยในระยะเวลำที่จงั หวัดได้ ขยำยออกไป โดยจะใช้ สตู รของทำงรำชกำรที่ได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๒. มำตรฐำนฝี มือช่ ำง
เมื่อจังหวัดได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรำยใดให้ เป็ นผู้รับจ้ ำงและได้ ตกลงจ้ ำงก่อสร้ ำงตำมประกำศ
นี ้แล้ ว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องตกลงว่ำในกำรปฏิบตั งิ ำนก่อสร้ ำงดังกล่ำว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู ำ่ นกำร
ทดสอบ มำตรฐำนฝี มือช่ำงหรื อผู้ผำ่ นกำรทดสอบมำตรำฐำนฝี มือช่ำงจำก งำนก่อสร้ ำง งำนโยธำ หรื อผู้มีวฒ
ุ ิบตั ร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำ
กว่ำร้ อยละ ๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะต้ องมีจำนวนช่ำงอย่ำงน้ อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี ้
๑๒.๑ ก่อสร้ ำง
๑๓. กำรปฏิบัตติ ำมกฎหมำยและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ ำง ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับกำรคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ ำงต้ องปฏิบตั ิ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้ กำหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๔.. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
จังหวัด สำมำรถนำผลกำรปฏิบตั งิ ำนแล้ วเสร็จตำมสัญญำของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับกำรคัดเลือก
ให้ เป็ นผู้รับจ้ ำงเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของผู้ประกอบกำร
ทังนี
้ ้ หำกผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับกำรคัดเลือกไม่ผำ่ นเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้ อเสนอหรื อ
ทำสัญญำกับจังหวัด ไว้ ชวั่ ครำว
จังหวัดกำแพงเพชร
๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐

