ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการยกระดับการทองเที่ยวกลุมจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว

รายการปรับปรุงภูมิทศั นบึงทุงสราง จังหวัดขอนแกน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------ดวยจังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางโครงการยกระดับการทองเที่ยวกลุมจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว รายการ
ปรับปรุงภูมิทัศนบึงทุงสราง จังหวัดขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางงาน
กอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 140,000,000.- บาท (หนึ่ง รอ ยสี่สิบ ลานบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัดขอนแกน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางโดยผานการคัดเลือกขึ้น
บัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้อ งตนในการจางของ กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน
ชั้นพิเศษ ก.หรือชั้นพิเศษ หรือชั้น 1
7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางโดยผานการคัดเลือกขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังระบุใน
ขอ 6 หรือเปนผูมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 70,000,000.- บาท
(เจ็ดสิบลานบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
/หนวยงานอื่นซึง่ ……

-2หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจ ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลัก การนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ง
เปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผู
รวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้“กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
10. ผูประสงคเสนอราคาตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกสตาม ขอ 8 ตาม
ขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสารเสนอ
ราคาดวย
11. กําหนดดูสถานที่กอสรางใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเอง หรือมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นแทนโดยถือวาผูซื้อแบบและรายการไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ แลว
เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอางใหพนจากความผิดตอจังหวัดไมได

/12. การจัดซื้อหรือจาง......

-312.การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางในครั้งนี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตาม
ระเบียบหรือไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจางแลวเทานั้น
13.การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แลวเทานั้น
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเ ล็ก ทรอนิกสใน
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกสในราคาชุดละ 4,000.-บาท
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทาง บัญชีสํานักงานโยธาธิการและผัง
เมือ งจังหวัดขอนแกน ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาถนนมะลิวัลย เลขที่บัญ ชี 4246023329 ในระหวาง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผู ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต www.dpt.go.th/khonkaen และ
www.dpt.go.thหรือwww.gprocurement.go.thและwww.khonkaenpoc.comหรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0-4324-6691 ตอ 101 ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายั ง จั ง หวั ด ขอนแก น โดยสํ า นัก งานโยธาธิก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด ขอนแก น ผ า นทางอี เ มล
khonkaen@dpt.mail.go.th. ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โดยจัง หวัดขอนแกน จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.dpt.go.th/khonkae หรือ www.dpt.go.th และwww.khonkaenpoc.com ,
www.gprocurement.go.th

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ ขก0022/ 005 /2560
การจางโครงการยกระดับการทองเที่ยวกลุมจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว
รายการปรับปรุงภูมิทัศนบึงทุงสราง จังหวัดขอนแกน
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
----------------------------------------ดวยจัง หวัดขอนแก น โดยสํานั ก งานโยธาธิก ารและผัง เมือ งจัง หวั ดขอนแกน ซึ่ง ตอ ไปนี้เ รียกว า
“จัง หวัดขอนแกน”มีความประสงคจ ะประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส โครงการ
ยกระดับการทองเที่ยวกลุมจังหวัดครบวงจร กิจกรรมพัฒนาแหลงทองเที่ยว รายการปรับปรุงภูมิทัศนบึงทุงสราง
จัง หวัดขอนแกน ตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบกอ สราง ของเทศบาลนครขอนแกน โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการกอสราง)
1.4 แบบสัญญาจาง
๑.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.6 สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
๑.7 บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.8 แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.9 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
1.10 เอกสารแบงงวดงาน - งวดเงิน
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรและชางประจําโครงการผูควบคุมการกอสราง
/2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา........

-2๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม ขอ 1.7
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางโดยผานการคัดเลือกขึน้ บัญชี
เปนผูมีคุณสมบัติเบื้อ งตนในการจางของ กรมโยธาธิการและผังเมือง สาขางานกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน
ชั้นพิเศษ ก.หรือชั้นพิเศษ หรือชั้น 1
๒.7 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางโดยผานการคัดเลือกขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมโยธาธิการและผังเมือง ดังระบุใน
ขอ 2.6 หรือเปนผูมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 70,000,000.- บาท
(เจ็ดสิบ ลานบาทถวน) ตอ สัญญาฉบับ เดียวที่มีอ ายุไมเกิน 5 ป นับ จากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึง วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสรางกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
/กอสรางของผูร วมคา.......
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ทั้งนี้“กิจการรวมคาที่จ ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จ ด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐ ซึ่ง มีหนาที่รับ จดทะเบียน (กรมพัฒ นาธุร กิจการคา กระทรวง
พาณิชย)
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสโดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนัง สือ บริคณหส นธิ บัญ ชีร ายชื่อ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอ ม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเ สนอราคาเปนบุ คคลธรรมดาหรือ คณะบุคคลที่ มิใชนิติ บุคคลใหยื่นสํา เนาบัต ร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึง การเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและสําเนาใบทะเบียนพาณิชย
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
/(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1...........
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ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.8 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่
ลงลายมือชื่ออิเล็ก ทรอนิกส หรือ หลัก ฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 1.๕ (1)
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บั ญ ชี ร ายการก อ สร า ง (หรื อ ใบแจง ปริ ม าณงาน) ซึ่ ง จะต อ งแสดงรายการวั ส ดุอุ ป กรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(5) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ E-GP
(6) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตาม พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 และหนังสือรับรองของชางประจําโครงการพรอมสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
(7) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.8 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความ
ใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 150 วัน นับแตวันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 360วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
/4.4 กอนเสนอราคา.......
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เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.7 (๑) ณ
วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ
๑.7 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดขอนแกนจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวง
ไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยใช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า งใดดั ง ต อ ไปนี้ จํ า นวน 7,000,000.-บาท
(เจ็ดลานบาทถวน)
/5.1 หนังสือค้ําประกัน.....

-65.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.5 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่ง จายใหแกจังหวัดขอนแกน โดยสํานัก งานโยธาธิการและผังเมือ งจังหวัด
ขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเปนหลักประกันการ
เส นอ รา คา จะ ต อ ง ส ง ต น ฉบั บ เอ กส าร ดั งก ล า วม า ให ส ว นร า ชก าร ตร วจส อบ ควา มถู กต อ ง
ในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่
เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจ การรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหร ะบุชื่อ ผูเ สนอราคาซึ่ง ตอ งวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคาซึ่งตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคา
กับทางราชการ
ทั้งนี้“กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลัก ประกันการเสนอราคาตามขอ นี้ จัง หวัด ขอนแกนจะคืนใหผูเ สนอราคาหรือ ผูค้ําประกั น
ภายใน ๑๕ วันนับ ถัดจากวันที่ไดพิจ ารณาในเบื้อ งตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเ สนอราคารายที่คัดเลือ กไว
3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดขอนแกน จะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม เปนเกณฑ
6.2หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือ ยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
/หลงเพียงเล็กนอย........

-7หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดขอนแกนเทานั้น
6.3 จังหวัดขอนแกน สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัดขอนแกน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดขอนแกน มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.5 จังหวัดขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดขอนแกนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ มิไดรวมทั้งจังหวัดขอนแกนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู
เสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการ
ยื่นเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผู เ สนอราคารายที่ เ สนอราคาต่ํ า สุด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว าไม อ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือจังหวัดขอนแกนจะ
ใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเ สนอราคาที่มสี ิทธิไดรบั
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
/ขอ 1.7 จังหวัดขอนแกน .....

-8ขอ ๑.7 จังหวัดขอนแกน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัด
ขอนแกนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง ระบุในขอ ๑.4
กับจังหวัดขอนแกน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจัง หวัดขอนแกนยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัดขอนแกน (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน)
โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.5 (๒)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.5 (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดขอนแกน จะจายคาจางโดยแบงออกเปน 13 งวด ตามเอกสารแบงงวดงาน งวดเงินแนบ
ทายประกาศนี้
การสงมอบงานแตละงวด ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานที่กอสรางมาพรอมหนังสือสงมอบงาน
โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ และหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ของสํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมือ งจัง หวัดขอนแกน รับรองภาพถายดวย การสงมอบงานผูรับจางตองสงมอบงานและเบิกคาจางใน
งวดที่ 1 ของสัญญา กอนงานในงวดอื่นทั้งหมดจากนั้นผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จกอนผู
รับจางสามารถสงมอบงานขามงวดได ยกเวนงานงวดสุดทาย
/เงื่อนไขการจายเงิน.......
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๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดัง
ระบุในขอ ๑.4 แลวแตกรณี จะตอ งรับ ประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เ กิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.5 (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห ง ประเทศไทย ซึ่ ง ได แ จ ง ชื่ อ เวี ย นให
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโ ลมใหใชตามแบบหนัง สือ ค้ําประกันดัง ระบุในขอ ๑.5 (๓) ใหแก
จังหวัดขอนแกนกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
๑2. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑2.๑ เงินค าจา งสํา หรับ งานจางครั้ง นี้ ไดม าจากเงิ นงบประมาณรายจายเพิ่ม เติม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ทั้งนี้ “การจัดซื้อจัดจางในครั้ง นี้จะมีการลงนามในสัญญาจางหรือขอตกลงเปนหนัง สือได
ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายเพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสํานักงบประมาณ แลวเทานั้น สําหรับกรณีที่
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาวสวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได” เพือ่
ประโยชนของทางราชการและไมทําใหราชการเสียประโยชนจังหวัดขอสงวนสิทธที่จะพิจารณายกเลิกการจัด
จางหากไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ โดยผูเสนอราคาจะเรียกรอยคาเสียหายใดๆ มิได
การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจางในครั้งนี้จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจตามระเบียบ
หรือไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจางแลวเทานั้น
การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อไดรับ
อนุมัติเงินงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 แลวเทานั้น
/ราคากลาง........
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(หนึ่งรอยสี่สิบลานบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคาคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
๑2.๒ เมื่อ จัง หวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเ สนอราคารายใด ใหเ ปนผูรับ จาง และไดตกลงจางตาม
ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สแลว ถาผูรับ จางจะตอ งสั่ง หรือนําสิ่ง ของมาเพื่อ งานจางดัง กลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือ นําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้ง แตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือ ซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเ ปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดัง กลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือ ที่มีสิท ธิเ ชนเดียวกับ เรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑2.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑2.๔ จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12.5 ผูรับจางตองจัดสรางหรือเชาอาคาร เพื่อ ใชเปนสํานักงานชั่วคราวของผูควบคุม งาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
(1) สถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
(2) พื้นที่ภายในอาคารสําหรับการทํางานไมนอยกวา 24 ตารางเมตร และดานที่แคบที่สุดตอง
กวางไมนอยกวา 3.00 เมตร และตองมีหองสุขาไมนอยกวา 1 หอง
(3) ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศภายในอาคารตองเหมาะกับการทํางาน
/12.6 ผูร ับจางจะตองสงแผนงาน.........
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ความเห็นชอบภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะตองแสดงขั้นตอนการทํางาน
และกําหนดเวลาที่ตองใชทํางานหลักใหแลวเสร็จ การลงนามในแผนงานลงนามโดยผูมีอํานาจ พรอมประทับตรา
๑3. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.6 จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการตอไปนี้
ตาม เงื่ อ นไข หลัก เกณฑ สูต ร และวิ ธีก ารคํ านวณที่ใ ชกับ สัญ ญาแบบปรั บ ราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแกนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.6
๑4. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ จัง หวัดขอนแกนไดคัดเลือ กผูเสนอราคารายใดใหเ ปนผูรับจางและไดตกลงจางกอ สรางตาม
ประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผผู า นการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือ ชางจาก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.ปวส .และ ปวท.หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขา
ชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑4.๑ วิศวกรโยธา
๑4.๒ ชางโยธา
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด

