ประกาศจังหวัดเชี ยงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างจัดทาเส้ นทางจักรยานในเส้ นทางท่ องเทีย่ วพระธาตุ ๕ ดอย ตามโครงการส่ งเสริมและ
พัฒนาเส้ นทางจักรยานทัว่ ประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดเชี ยงราย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างจัดทาเส้นทางจักรยานในเส้นทางท่องเที่ยว
พระธาตุ ๕ ดอย ตามโครงการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาเส้ น ทางจัก รยานทัว่ ประเทศ โดยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานก่ อ สร้ า งในการประกวดราคาครั้ งนี้ เป็ นเงิ น ทั้ง สิ้ น

๑๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิ บเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
๑. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชี พรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าว
ซึ่ งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอราคารายอื่ นที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จงั หวัด
เชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๕. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิผเู้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอราคาและห้าม
ทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗.บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิ นแต่ละครั้งซึ่ งมี มูลค่าไม่เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

-๒กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถซื้ อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทาง
ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cots.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๐๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๙/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้ างจัดทาเส้ นทางจักรยานในเส้ นทางท่ องเที่ยวพระธาตุ ๕ ดอย ตามโครงการส่ งเสริมและ
พัฒนาเส้ นทางจักรยานทัว่ ประเทศ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
จังหวัดเชี ยงราย ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดทาเส้นทาง
จักรยานในเส้นทางท่องเที่ยวพระธาตุ ๕ ดอย ตามโครงการส่ งเสริ มและพัฒนาเส้นทางจักรยานทัว่ ประเทศ
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ เขตเทศบาลนครเชี ยงราย โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
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 รายละเอี ยดการคานวณราคากลางงานก่ อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ขอ้ มูลได้
เท่าเทียมกัน และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)

๑.๙ ใบแสดงปริ มาณงานและราคา (BOQ เปล่า)
(๑) ใบสรุ ป ช่วง๒.pdf
(๒) ปร.๔ ช่วง๒.pdf
(๓) ปร.๕ ช่วง๒.pdf
(๔) ป้ าย.pdf
(๕) ป้ ายประชาสัมพันธ์.pdf
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่ เป็ นผูม้ ี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่ น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๒.๖ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดี ยวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดเชื่อถือ
๒.๗ บุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที่ จะเข้า เป็ นคู่สัญญาต้องไม่ อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่ แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดซื้ อ
จัดจ้าง ด้วยระบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบีย นในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยืน่ ข้ อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยื่นส าเนาหนัง สื อรั บ รองการจด
ทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่ นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดา ที่มิใช่ สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสื อเดิ นทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ (ถ้ามี)
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(๕) บัญชี เอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)

๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบ
อานาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเ้ สนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชี รายการก่ อสร้ าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ่ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(๕) บัญชี เอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑

ผูเ้ สนอราคาต้อ งยื่ นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อ จัด จ้า งภาครั ฐด้ว ย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของผูเ้ สนอราคา โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรื อราคาต่อหน่ วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่ วนั เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการก่อสร้ างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๑๕๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิ เล็กทรอนิ กส์ ท้ งั หมดเสี ยก่อนที่ จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรื อไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ก่อนหรื อในขณะ
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผูเ้ สนอราคารายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่
ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถู กตัดรายชื่ อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคา ที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ น ผูเ้ สนอ
ราคาที่ ก ระท าการอัน เป็ นการขัด ขวางการแข่ ง ขัน ราคาอย่า งเป็ นธรรม อาจอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ดัง กล่ า วต่ อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากส่ วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้
ถือเป็ นที่สุด
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็ นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์และเห็ นว่าการยกเลิ ก
การพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ไ ด้ด าเนิ น การไปแล้ ว จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง ให้
ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษี มู ลค่ าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ห้ามผูเ้ สนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเ้ สนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผูเ้ สนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๙๖๕,๐๐๐.๐๐
บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสื อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ผเู ้ สนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็ นหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ใน
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้ อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่คดั เลื อกไว้ ๓ ลาดับ
แรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ จัง หวัดจะ
พิจารณาตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่าสุ ด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมี คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จะไม่รับ พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑)

ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู ้เ สนอราคารายนั้ นในบั ญ ชี ผู ้รั บ เอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิ กส์ ทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อบัญชี รายชื่ อผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(๒) ไม่กรอกชื่ อนิ ติบุคคล หรื อลงลายมือชื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ อย่างหนึ่ งอย่างใด หรื อ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่า งไปจากเงื่ อนไขที่ กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อจังหวัด มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้ แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ
หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่ งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็ นส าคัญ และให้ ถื อ ว่า การตัด สิ น ของจัง หวัด เป็ นเด็ ด ขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสี ยหายใดๆ มิ ได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิ กการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ และลงโทษผูเ้ สนอ
ราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อถือได้วา่ การยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคารายที่ เสนอราคาต่ า สุ ด เสนอราคาต่ า จนคาดหมายได้ว่า ไม่ อาจ
ดาเนิ นงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อจังหวัดจะให้ ผู้
เสนอราคานั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่ อได้วา่ ผูเ้ สนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามประกวดราคา
จ้างอิเล็กทรอนิ กส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้ แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ จังหวัดมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่
รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลื อกเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคา ที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ จัง หวัดมี อานาจที่ จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาที่ ไ ด้รับคัดเลื อกรายดังกล่ าวออก และจัง หวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงิ น
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ ให้จงั หวัดยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดย
ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อน
หน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงิ นทุ นอุ ตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อ บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบ
ธุ รกิ จค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่ อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสื อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๖ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงิ นในอัตราร้ อยละ ๑๕ ของค่า จ้าง เมื่ อผูร้ ั บจ้างได้ปฏิ บตั ิ งาน เมื่ อผู ้
รับจ้างได้ท าการ ทาสี เลนจักรยาน รู ปจักรยาน และรู ปลู กศร ถนนดอยทอง ถนนวินิจฉัย กุล ถนนประตู
เชียงใหม่ ถนนราชโยธา ถนนหน้าค่าย และถนนสันโค้งน้อย แล้วเสร็ จถูกต้องตามรู ปแบบและรายการ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้
รั บ จ้า งได้ท าการ ทาสี เลนจัก รยาน รู ป จัก รยาน และรู ป ลู ก ศร ถนนแม่ ฟ้ าหลวง ถนนไกรสรสิ ท ธิ์ ถนน
สิ ง หไคล ถนนพ่ อ ขุ น ถนนฝั่ ง หมิ่ น และถนนแม่ ก ก แล้ว เสร็ จ ถู ก ต้อ งตามแบบรู ป และรายการ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงิ นในอัตราร้ อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่ อผูร้ ั บจ้างได้ปฏิ บตั ิ งาน เมื่ อผู ้
รับจ้างได้ทาการ ทาสี เลนจักรยาน รู ปจักรยาน และรู ปลูกศร ถนนเวียงบูรพา แล้วเสร็ จถูกต้องตามแบบรู ป
และรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจานวนเงิ นในอัตราร้ อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่ อผูร้ ั บจ้างได้ปฏิ บตั ิ งาน เมื่ อผู ้
รับจ้างได้ทาการ ทาสี เลนจักรยาน รู ปจักรยาน และรู ปลูกศร ถนนพหลโยธิ นสายเก่า ถนนดอยสะเก็น ทางขึ้น
พระธาตุดอยสะเก็น ถนนป่ างิ้ว-วัดใหม่หน้าค่าย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๓๓ (เชียงราย-เวียงชัย) และ
ทางแยก ๒๐ แยก แล้วเสร็ จถูกต้องตามแบบรู ปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจ
รับงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้าง
ได้ทาการ ติดตั้งป้ ายชะลอความเร็ ว ได้จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ป้ าย ป้ ายรู ปจักรยาน ได้จานวนไม่น้อยกว่า
๑๐๐ ป้ าย ป้ ายห้ามจอด ได้จานวนไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ ป้ าย และป้ ายหยุด ได้จานวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ป้ าย แล้ว
เสร็ จถูกต้องตามแบบรู ปและรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการ ตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๓๕ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุใ นข้อ ๑.๓ แล้วแต่ก รณี จะต้องรั บ ประกันความช ารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่ เกิ ดขึ้ นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

นับ ถัดจากวันที่จงั หวัดได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่ อมแซม

แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการยืน่ ข้ อเสนอและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุ มตั ิเงิ นค่าก่อสร้ างจากเงิ น
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น
ราคาก ลางของงานก่ อ ส ร้ างในก ารประ กวดราคาครั้ งนี้ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
๑๙,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิ บเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน)

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใด ให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิ กส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่ าวเข้า มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่ มีเรื อไทยเดิ นอยู่ และ
สามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผู ้
รับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับ ตั้ง แต่ วนั ที่ ผูร้ ั บ จ้า งสั่ ง หรื อ ซื้ อของจากต่ า งประเทศ เว้น แต่ เ ป็ นของที่ รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่ นเดียวกับเรื อ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื อ
อื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่ นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่ งจังหวัดได้คดั เลื อกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริ บหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อก
หนังสื อค้ าประกันการยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จัง หวัดสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จะแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อข้อก าหนดในแบบสั ญญาให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี ที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลัก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค านวณที่ ใ ช้ก ับ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ต ามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชี พงานก่อสร้าง ตาม
หนังสื อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่จงั หวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ
๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่ อจัง หวัดได้ค ดั เลื อกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ั บ จ้า งและได้ตกลงจ้า งก่ อสร้ า งตาม
ประกาศนี้แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู ้ ี
วุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ วิศวกรโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (กว.) ที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ างผูร้ ับจ้างพึงปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
จังหวัดเชียงราย
๘ กันยายน ๒๕๕๘

หมายเหตุ : หมายเลขบัญชีธนาคารสานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ธนาคารกรุ งไทยสาขาศาลากลางจังหวัดเชียงราย กระแสรายวัน
หมายเลข 980 6788 621

