ประกาศจังหวัดเชี ยงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการพัฒนาแหล่งท่ องเทีย่ วสามเหลีย่ มทองคา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดเชียงรายโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยีส่ ิ บห้าล้านบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ซึ่ งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่จงั หวัดเชียงราย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๕. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗.บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

/กาหนดยืน่ …..
กาหนดยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถซื้ อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่
๒๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cots.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๐๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘

เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๖/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลีย่ มทองคา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชี ยงราย
ประจาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘
จังหวัดเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคา อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ประจาปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บริ เวณสามเหลี่ยมทองคา บ้านสบรวก หมู่ที่ ๑ ตาบลเวียง
อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สู ตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะยืน่ ข้อเสนอได้รู้ขอ้ มูลได้เท่าเทียมกัน และ
เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๑.๙ ประกอบแบบ๑
๑ ข้อกาหนดและขอบเขตของโครงการ.pdf
๑.๑๐ ประกอบแบบ๒
๒ หมวดที่ ๑ วัสดุทาผิวพื้น.pdf
๑.๑๑ ประกอบแบบ๓
๓ หมวดที่ ๒ วัสดุทาผนัง.pdf
๑.๑๒ ประกอบแบบ๔
๔ หมวดที่ ๓ การทาหลังคา.pdf
๑.๑๓ ประกอบแบบ๕
๕ หมวดที่ ๔ ฝ้ าเพดาน.pdf
๑.๑๔ ประกอบแบบ๖
๖ หมวดที่ ๕ การทาบันได.pdf
๑.๑๕ ประกอบแบบ๗
๗ หมวดที่ ๖ ประตูและอุปกรณ์.pdf
๑.๑๖ ประกอบแบบ๘
๘ หมวดที่ ๗ หน้าต่างและอุปกรณ์.pdf
๑.๑๗ ประกอบแบบ๙
๙ หมวดที่ ๘ กระจก.pdf
๑.๑๘ ประกอบแบบ๑๐
๑๐ หมวดที่ ๙ สุ ขภัณฑ์.pdf
๑.๑๙ ประกอบแบบ๑๑
๑๑ หมวดที่ ๑๐ การทาสี และพ่นสี .pdf
๑.๒๐ ประกอบแบบ๑๒
๑๒ หมวดที่ ๑๑ เบ็ดเตล็ดเพิ่มเติม
๑.๒๑ ใบแสดงปริ มาณงานและราคา BOQ เปล่า
BOQเปล่ารวม.pdf

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ
๑.๖
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิผเู้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการ
บริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดเชื่ อถือ
๒.๗ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า ไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยืน่ ข้ อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชี รายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยนื่ เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน
(๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์
(๔.๒) สาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) สาเนาหนังสื อรับรองผลงาน
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเ้ สนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้ สนอราคา โดยไม่ตอ้ งแนบใบเสนอราคาใน
รู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคา ในบัญชี รายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๕๐ วัน นับแต่วนั เสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๖๐๐ วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ เสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรื อไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ก่อนหรื อในขณะ ที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผเู ้ สนอราคารายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้
ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว

ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ น ผูเ้ สนอราคาที่
กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากส่ วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเ้ สนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน)
๕.๑ หนังสื อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ผเู ้ สนอราคานาเช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
๗ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ ๓ ลาดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณา
ตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่าสุ ด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยืน่ ข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชี รายชื่ อผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัด มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ ง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของจังหวัดเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิง้ งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัดจะให้ ผูเ้ สนอราคานั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น

๖.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคา ที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอ
ราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ
๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จงั หวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓
วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลม
ให้ใช้ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑๐ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - รื้ อถอนอาคาร
ร้านค้าเดิม ปักผัง วางหมุด อาคาร ต.ม. ร้านค้า ซุม้ ประตู - ตอกเสาเข็ม งานอาคารร้านอาหาร ๑-๒ - ตอกเสาเข็ม
งานอาคาร ต.ม.ขาเข้า-ออก ๑-๒ - ตอกเสาเข็ม งานซุม้ ประตู ๑-๒ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - เทคอนกรี ต เสา
รับพื้นชั้น ๑ และคานรับพื้น ชั้นบน อาคารศูนย์อาหาร- เทคอนกรี ต เสารับพื้นชั้น ๑ และคานรับพื้น ชั้นบน อาคาร
ต.ม.๑-๒- เทฐานราก คานคอดิน เทพื้น อาคาร ตม.๑-๒- เทฐานราก คานคอดิน เทพื้น อาคาร ซุ ม้ ประตูโขง- เท
คอนกรี ต เสารับพื้นชั้น ๑ และคานบน ซุม้ ประตูโขง ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๒๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้แล้ว
เสร็ จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - เทคอนกรี ตพื้น
ชั้น๑ และพื้นชั้นบนโครงสร้าง คสล อาคารศูนย์อาหาร๑-๒ แล้วเสร็ จ- งานโครงหลังคา ศาลาพักผ่อน ร้านค้า ๑-๒
ชั้นบน- งานโครงหลังคา อาคาร ตม ๑-๒ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๘๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน
๑๘๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - รื้ อปรับปรุ ง
ปรับองศาเสริ มโครงหลังคาเหล็ก ติดตั้งแป กัลวาไนท์อาคารเก่า- เปลี่ยนมุงหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมแล้วเสร็ จ
ร้อยละ ๘๐- มุงหลังคาอาคาร ตม ๑-๒ แล้วเสร็ จร้อยละ ๘๐ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้
แล้วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - ก่อฉาบผนัง
อาคารร้านค้า ๑-๒- เปลี่ยนมุงหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมทั้งหมด- มุงหลังคาอาคาร ตม ๑-๒ ที่เหลือทั้งหมด- ก่อ
ฉาบผนังอาคารตม ๑-๒- ปูกระเบื้องผิวพื้นชั้นล่าง อาคาร ร้านค้า ๑-๒ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐๐ วันนับถัดจากวันทา
สัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - รื้ อปรับปรุ งปรับ
องศาเสริ มโครงหลังคาเหล็ก ติดตั้งแป กัลวาไนท์อาคารเก่า- เปลี่ยนมุงหลังคา อาคารพิพิธภัณฑ์เดิมแล้วเสร็ จ ร้อย
ละ ๘๐- มุงหลังคาอาคาร ตม ๑-๒ แล้วเสร็ จร้อยละ ๘๐ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๖๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้แล้ว
เสร็ จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - งานโครงสร้าง
อาคาร ซุม้ ประตูโขง- งานสถาปั ตยกรรม ปูนปั้ นสด ซุ ม้ ประตูโขงแล้วเสร็ จร้อยละ ๔๕ - งานติดตั้งประตู หน้าต่าง
อาคาร ตม ๑-๒- งานปูกระเบื้องผิวพื้น อาคาร ตม ๑-๒ให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๒๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้แล้ว
เสร็ จภายใน ๔๒๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - งานก่อสร้าง
โครงสร้าง ทางลาด คสล ผิวทรายล้าง- งานปูกระเบื้องผิวพื้น อาคาร ร้านค้า ๑-๒ ชั้นบนศาลา- งานติดตั้ง ระบบ
ไฟฟ้ าภายใน อาคาร ศูนย์บริ การข้อมูลท่องเที่ยว- งานฝ้ าเพดานภายใน ภายนอก อาคารศูนย์บริ การข้อมูลท่องเที่ยวงานปรับปรุ งผนังและเปลี่ยนประตู อาคารศูนย์บริ การข้อมูลท่องเที่ยว- งาน ปูกระเบื้องพื้นอาคารเดิม อาคาร
ศูนย์บริ การข้อมูลท่องเที่ยว- งาน ทาสี ภายในและภายนอก อาคารศูนย์บริ การข้อมูลท่องเที่ยว- งานโครงสร้าง แท่น
วางแผนที่ประเทศไทยให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๘๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๘๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน - งานติดตั้งประตู
อาคาร ร้านค้า ๑-๒- งานฝ้ าเพดาน ภายใน งานราวบันได งานเบ็ดเตล็ดอาคาร ร้านค้า ๑-๒- งานระบบสุ ขาภิบาล
อาคาร ร้านค้า ๑-๒- งาน ทาสี ภายในและภายนอก อาคารร้านอาหาร ๑-๒- งานระบบไฟฟ้ า อาคารร้านอาหาร ๑-๒
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๔๐ วันนับถัดจากวันทาสัญญา ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๔๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จงั หวัดได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการยื่นข้ อเสนอและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ยีส่ ิ บห้าล้านบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยืน่ ข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับ
ขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น

(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งจังหวัดได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ า
ประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผู ้
ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี ที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่จงั หวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อจังหวัดได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู ้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๓.๒ ช่างไฟฟ้ า
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
จังหวัดเชียงราย
๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ : หมายเลขบัญชีธนาคารสานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุ งไทย กระแสรายวัน หมายเลข 980 6788 621

