ประกาศจังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อพัฒนาถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงสายหลักระยะที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต สายซอยดํารงไท หมูที่ 6 ตําบลทุงนารี
อําเภอป4าบอน จังหวัดพัทลุง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ (e-bidding)
จังหวัดพัทลุง มีความประสงค2จะประกวดราคาจางกอสรางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อพัฒนาถนน
สายรองเพื่อเชื่อมโยงสายหลัก ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟPลท2ติกคอนกรีต สายซอยดํารงไท หมูที่ 6
ตําบลทุงนารี อําเภอปRาบอน จังหวัดพัทลุง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (e-bidding) ราคากลางของงาน
กอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 6,631,000.- บาท (หกลานหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่ องจากเปนผู ที่ ไมผานเกณฑ2 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู ประกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไวในบั ญชีร ายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวีย นชื่อใหเปนผูทิ้ งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชน2รวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดพัทลุง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้
๙. ไมเปนผู ไดรั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ มกั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไมยอมขึ้ น ศาลไทย เวนแตรั ฐ บาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน
ไมนอยกวา 3,300,000.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน
ที่จังหวัดพัทลุงเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา"

-2สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณ2อักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียว
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย2
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 ในวันที่
24 มกราคม 2561 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 โดยดาวน2โหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2ตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต2 www.cgd.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
www.Phatalung.go.th สอบถามทางโทรศัพท2หมายเลข ๐-๗๕๖๒-๐๓๙๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2561
วันชัย จันทร2พร
(นายวันชัย จันทร2พร)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ (e – bidding)
เลขที่ E 1/2561
การจางกอสรางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อพัฒนาถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงสายหลัก ระยะที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟ.ลท/ติกคอนกรีต สายซอยดํารงไท หมูที่ 6 ตําบลทุงนารี
อําเภอป4าบอน จังหวัดพัทลุง
ตามประกาศจังหวัดพัทลุง
ลงวันที่ 9 มกราคม 2561
----------------------------------------จังหวัดพัทลุงซึ่งตอไปนี้เรียกวา จังหวัด มีความประสงค2จะประกวดราคาจางกอสรางโครงการ
ปรั บ ปรุ งผิ ว จราจรเพื่ อพั ฒ นาถนนสายรองเพื่ อ เชื่ อ มโยงสายหลั ก ระยะที่ 1 โครงการปรั บ ปรุ ง ถนน
แอสฟPล ท2ติกคอนกรีต สายซอยดํ ารงไท หมู ที่ 6 ตําบลทุงนารี อํ าเภอปRาบอน จังหวัดพัทลุง ดวยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (e – bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2
1.3 แบบสัญญาจางกอสราง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชน2รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเปนผู ที่ ไ มผานเกณฑ2 ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ประกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพรในระบบเครื อ ขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ดังกลาว
2.8 ไมเปนผู มี ผลประโยชน2 รวมกัน กับ ผูยื่ น ขอเสนอรายอื่น ที่ เขายื่ นขอเสนอใหแกจั งหวั ด
ณ วั น ประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส2 หรื อ ไมเปนผู กระทํ า การอั น เปนการขั ด ขวางการแขงขั น
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา 3,300,000.-บาท (สามลานสามแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุ ก รายจะต องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประกวดราคา เว นแต
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณ2อักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
การยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 กิจการรวมคานั้นสามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย2
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส2 (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
2.13 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
2.14 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงิ นแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่น บาทคู สัญ ญาอาจจายเปนเงิน สดก็ไดตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพรอมกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห2สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทยพรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย2
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4.3) หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
(๕) บัญชี เอกสารสวนที่ ๑ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบPDF File (Portable Document
Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู ยื่ น ขอเสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล2 เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารสวนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2จะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น ขอเสนอมอบอํ า นาจใหบุ ค คลอื่ น กระทํ า การแทนใหแนบหนั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปzตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ2 คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล2เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2จะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู ยื่ น ขอเสนอตองยื่ น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวย
อิเล็กทรอนิกส2ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถู กตองครบถวน พรอมทั้งหลั กฐานแสดงตัว ตนและทํา การยืน ยันตั วตนของผู ยื่นขอเสนอ
โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบPDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองกรอกรายละเอี ย ดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ 1.2
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวมหรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เสนอจะตองเสนอกํ าหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วั นตั้ งแตวั นเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนิ น การกอสรางแลวเสร็ จ ไมเกิ น 210 วั น
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากจังหวัดใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคาผู ยื่ น ขอเสนอควรตรวจดู ร างสั ญญาแบบรู ป และรายการละเอี ยด ฯลฯ
ใหถี่ ถ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส2 ทั้ ง หมดเสี ย กอนที่ จ ะตกลงยื่ น ขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส2
๔ . ๕ ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองยื่ น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส2ในวันที่ 24 มกราคม 2561 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2เปนเกณฑ2
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับ เอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล2เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัด เจนของเอกสาร PDF File กอนที่ จ ะยื น ยั น การเสนอราคาแลวจึงสงขอมู ล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกจังหวัดผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2
4.7 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส2 จ ะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน2รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน2รวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่ นคณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู ยื่ น ขอเสนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน2 ร วมกั น นั้ น ออกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2วา กอนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อ วามี การกระทํ า อั น เปนการขั ด ขวางการแขงขั น อยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อผู ยื่นขอเสนอรายนั้น ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และจังหวัดจะพิจ ารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตจังหวัดจะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มให
มีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชน2ตอการพิจารณาของจังหวัด
4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2
(2) ราคาที่ เ สนอจะตองเปนราคาที่ ร วมภาษี มู ล คาเพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองลงทะเบี ย นเพื่ อเขาสู กระบวนการเสนอราคา ตามวั น เวลา
ที่กําหนด
(4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยื่นขอเสนอตองศึ กษาและทําความเขาใจในระบบและวิธี การเสนอราคาดวยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต2 www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยอิเ ล็กทรอนิกส2 โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จํานวน 488,180.00 บาท (สี่แสน
แปดหมื่นแปดพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน)
5.1 เช็คหรือดราฟท2ที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟท2ลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท2นั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
5 . 2 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส2 ของธ นาคารภ ายในประเทศตามแบบ ที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย2 ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย2และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผู ยื่นขอเสนอนํ าเช็ คหรื อดราฟท2ที่ธนาคารสั่งจายหรื อพันธบั ตรรั ฐบาลไทยหรือหนังสื อ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย2 มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาให จังหวัด ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ 29 มกราคม 2561 ระหวางเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงค2จะใชหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส2ของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกส2ฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปน
ผูยื่นขอเสนอ

(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย2
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัด จากวั นที่ จั งหวั ดไดพิ จารณาเห็ นชอบรายงานผลคั ดเลือกผู ชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแต
ผูยื่นขอเสนอรายที่ คัดเลือกไวซึ่ งเสนอราคาต่ํ าสุดหรื อไดคะแนนรวมสู งสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่ อไดทํ า
สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ/และสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑ2ราคา
6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑ2ราคาการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอจังหวัดจะพิจารณาจาก ราคารวม
6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่จังหวัด กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
6.4 จั ง หวั ด สงวนสิ ท ธิ์ ไ มพิ จ ารณาขอเสนอของผู ยื่ น ขอเสนอโดยไมมี ก ารผ อนผั น
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส2 หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ทางระบบจัดซื้อ
จัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส2ของจังหวัด
(2) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส2
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกตางไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส2ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2หรือจังหวัดมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได จังหวัดมีสิทธิที่จะ
ไมรับขอเสนอ ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.6 จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน2ของทาง
ราชการเปนสํ าคั ญ และใหถื อวาการตั ดสิ นของจั งหวั ด เปนเด็ ดขาดผู ยื่ นขอเสนอจะเรี ย กรองคาใชจาย หรื อ
คาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2และลงโทษผูยื่นขอเสนอ
เปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ต าม หากมีเ หตุที่เ ชื่อถือไดวายื่นขอเสนอ

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2
หรือจังหวัดจะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ใหเสร็จสมบูรณ2 หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟPงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้นทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากจังหวัด
๖.7 กอนลงนามในสั ญญาจั งหวัด อาจประกาศยกเลิ กการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส2 หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน2
รวมกันหรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส2 จะตองทํ าสั ญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ ในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับจังหวัด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท2ที่ธนาคารเซ็นสั่งจายซึ่งเปนเช็คหรือดราฟท2ลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท2นั้น
ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส2ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
7.4 หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย2 ที่ ไ ดรั บ อนุ ญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย2และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส2 (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและคาใชจายทั้งปวงดวย
แลวโดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ2และกําหนดการจายเงินเปนจํานวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 คิดเปนรอยละ 55 (ของคาจางเหมาตามที่ตกลงทําสัญญาจาง) โดยจะจายให
เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน ดังนี้
- งานกรุยทางถางปRาขุดตอ
- งานปรับเกลี่ยแตงและบดอัดคันทางเดิม
- งานดินถม

- งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง
- งานชั้นรองพื้นทางหินคลุก
- งานทอลอดกลม คสล.และงานกําแพงปากทอ
กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 2 คิดเปนเงินรอยละ 45 (ของคาจางเหมาที่ตกลงทําสัญญาจาง) โดยจะจายให
เมื่อผูรับจางไดดําเนินงานดังนี้
- งานลาดยาง Prime Coat
- งานลาดยาง แอลฟPลท2ติกคอนกรีต
- งานตีเสนจราจร
- ดําเนินการปPกป•ายโครงการพรอมทําความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด
กําหนดระยะเวลาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน
๙. อัตราคาปรับ
คาปรั บ ตามสั ญ ญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส2 นี้ หรื อ ขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณี ที่ผู รั บ จางนํ า งานที่ รั บ จางไปจางชวงใหผู อื่ น ทํ า อี ก ทอดหนึ่ งโดยไมไดรั บ อนุ ญ าต
จากจังหวัด จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝRาฝ•นดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10.00ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.25 ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส2 ซึ่งไดทํ าสั ญญาจางตามแบบดั งระบุในขอ ๑.๓ หรื อ
ขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป‚นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑1. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑1.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป‚ พ.ศ. 2561
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจําป‚งบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเพื่อพัฒนา
ถนนสายรองเพื่อเชื่อมโยงสายหลัก ระยะที่ 1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟPลท2ติกคอนกรีต สายซอยดํารงไท
หมูที่ 6 ตําบลทุงนารี อําเภอปRาบอน จังหวัดพัทลุง
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ
ประจําป‚ พ.ศ. 2561 แลวเทานั้น
๑1.๒ เมื่ อจั งหวั ดไดคัดเลือกผูยื่ นขอเสนอรายใดใหเปนผู รั บจาง และไดตกลงจางตามการ
ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส2แ ลว ถาผู รับ จางจะตองสั ่ง หรือ นํา สิ่ง ของมาเพื ่อ งานจางดั งกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑1.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2นี้ มีความขัดหรือแยง
กั น ผู ยื่ น ขอเสนอจะตองปฏิ บั ติ ต ามคํ า วิ นิ จ ฉั ย ของจั ง หวั ด คํ า วิ นิ จ ฉั ย ดั ง กลาวใหถื อ เปนที่ สุ ด และ
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
11.6 จังหวัดอาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากจังหวัดไมได
(1) จังหวัดไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มี ก ารกระทํ า ที่ เ ขาลั ก ษณะผู ยื่ น ขอเสนอที่ ช นะการจั ด จางหรื อ ที่ ไ ดรั บ
การคัดเลือกมีผลประโยชน2รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกจังหวัดหรือกระทบ
ตอประโยชน2สาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑2. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี ที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ2 สู ต รและวิ ธี ก ารคํ า นวณที่ ใ ชกั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาไดตาม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑3. มาตรฐานฝZมือชาง

เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝ‚ มือชางจากคณะกรรมการกํา หนดมาตรฐานและทดสอบฝ‚ มือแรงงาน สถาบั นของทาง
ราชการ หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และปวท.หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ10 ของแตละสาขาชางแตจะตองมี
จํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑3.๑ ชางกอสราง วุฒิ ปวส.
13.2 วิศวกรโยธา
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ2ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
15. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
จังหวัดสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑ2ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับจังหวัดไวชั่วคราว

จังหวัดพัทลุง
9 มกราคม 2561

