ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ไม้ผล
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ
ณ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-----------------------------------------------๑. ความเป็นมา
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดําริและทรงดําเนินการ “โครงการ
ชั่งหัวมันตามพระราชดําริ” ณ บริเวณบ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัด
เพชรบุรี มีพื้นที่ทรงงาน ๒๕๐ ไร่ โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคประชาชน
ได้รับสนองพระราชดําริ ดําเนินงานกิจกรรมของโครงการฯ
ในขณะนี้ กิจกรรมด้านพืชที่ดําเนินการในพื้นที่ให้ผลผลิตแล้ว พร้อมมีการเก็บเกี่ยว ประกอบกับใน
พื้นที่โครงการยังไม่มีอาคารดําเนินกิจกรรมปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก พืชไร่ และไม้ผล ที่ได้มาตรฐาน
ตามระบบ GMP ตลอดจนปัจจัยการผลิตและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานในพื้นที่โครงการฯ
บรรลุวัตถุประสงค์ สามารถเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเกษตรกร และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษแก่เกษตรกรและผู้สนใจ
๒. เพื่อเป็นสถานที่ปรับปรุงคุณภาพและรักษาคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
๓. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพืชพันธุ์ดีของอําเภอท่ายางและจังหวัดเพชรบุรี
๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดผลผลิตทางการเกษตร
๓. ขอบเขตของงานจ้าง
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ผลไม้ (ตามแบบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเพชรบุรี) จํานวน ๑ หลัง โดยมีรูปแบบและรายการก่อสร้าง รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกําหนดที่แนบท้าย
สัญญาจ้าง ตลอดจนจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นต้องมีหรือต้องทํา โดยให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี
เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง รวมทั้งคําชี้แจงของคณะกรรมการชี้สถานที่
ณ วันชี้สถานที่ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างด้วย
๔. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๔.๑ ผู้เ สนอราคาต้ องเป็น ผู้มีอาชี พรั บจ้า งงานก่ อสร้างงานที่ป ระกวดราคาจ้ างด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็น…

-๒๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๔.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง และมีผลงานก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการสอบราคาในสัญญาฉบับเดียว
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เชื่อถือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๔.๕.๑ ผลงานที่นํามาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันที่งานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อย
จนถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสดงสําเนาสัญญาจ้างในข้อ ๔.๕
๔.๖ ผู้ เ สนอราคาต้ องมี บุ คลากรประจํ า บริ ษัท โดยเป็ น ผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีเป็นอย่างต่ํา ประจําโครงการ จํานวน ๑ คน พร้อมสําเนา
สัญญาจ้างเป็นพนักงานประจําบริษัทหรือห้าง มายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคา
๕. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามแบบรูปรายการและข้อกําหนด ดังนี้
- แบบรูปรายการอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ผลไม้ ตามแบบของสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
๖. สถานที่ก่อสร้าง
ณ ที่ดินส่วนพระองค์ หมู่ที่ ๕ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
๗. ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน
ดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๘. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
การก่ อ สร้ า งอาคารปฏิ บั ติ ก าร ตามแบบของสํ า นั ก งานโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งจั ง หวั ด เพชรบุ รี
กําหนดให้ผู้รับจ้างดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน โดยจะแบ่งจ่ายเงินเป็นจํานวน ๕ งวด
๙. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงินงบประมาณ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
ราคากลาง (ท้องถิ่น) ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินการ
สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
/๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูล…

-๓๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
สํานักงานเกษตรจั งหวั ดเพชรบุรี หมู่ ๖ ถนนเพชรเกษม ตํ าบลบ้านหม้อ อํา เภอเมืองเพชรบุ รี
จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๑๙๔๐๐ โทรสาร ๐๓๒ - ๔๘๘๐๕๖
ผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ โดยช่องทางดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ทางไปรษณีย์ ต อบรั บ ด่ว นพิ เศษ (EMS) ส่ งไปที่ สํา นั กงานเกษตรจั งหวั ด เพชรบุรี หมู่ ๖
ถนนเพชรเกษม ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๒ - ๔๑๙๔๐๐
โทรสาร ๐๓๒ - ๔๘๘๐๕๖ โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
๑๑.๒ ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี e-mail : phetchaburi@doae.go.th
๑๑.๓ ทางเว็บไซต์ของสํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี http://www.phetchaburi.doae.go.th
๑๑.๔ ทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการเกษตร http://www.doae.go.th
๑๑.๕ ทางเว็บไซต์ของจังหวัดเพชรบุรี http://www.phetchaburi.go.th
๑๑.๖ ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง http://www.gprocurement.go.th

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่

/๒๕๕๔

การจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ไม้ผล จํานวน ๑ หลัง

ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่
เมษายน ๒๕๕๔
-----------------------------จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ไม้ผล โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตามแบบเลขที่ ๑/๒๕๕๔
ของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี จํานวน ๑ หลัง ณ บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ ๕ ต.เขากระปุก
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
๑.๑๑ วิธีการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

/๒.๕ เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกว่า...
-๒๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือด้วยวิธีการสอบราคาในสัญญาฉบับเดียว ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เชื่อถือได้
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรประจําบริษัท เป็นผู้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทภาคีเป็นอย่างต่ํา จํานวน ๑ คน ประจําโครงการ
พร้อมสําเนาสัญญาจ้างเป็นพนักงานประจําบริษัทหรือห้างฯ มายื่นพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์, สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๙(๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน
(๒) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(๕) สําเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบและเอกสารการประมูลจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๖) บันทึกการดูสถานที่
/(๖) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ...

-๓(๗) หนังสือรับรองของวิศวกรโครงการ พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกร ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมสําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มทํางาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปิดผนึก
ซองเรียบร้อยแล้ว จ่าหน้าซองถึงคณะกรรมการดําเนินการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุที่
หน้าซองว่า “ใบเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
/๒๕๕๔ ”
พร้อมเอกสารส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...................เดือน........................... พ.ศ. ๒๕๕๔ ระหว่างเวลา........................น. ถึงเวลา........................น. ณ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ตําบลบ้านหม้อ อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
สําหรับใบเสนอราคาการประกวดการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และบัญชีรายการ
ก่อสร้าง ให้รวบรวมไว้ในซองเดียวกัน โดยแยกจากเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
สําหรับเอกสารหลักฐานส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ให้จัดไว้ในซองต่างหาก โดยระบุว่าเป็น
ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๘(๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒
และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

/ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่าน...
-๔ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสาร
กับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหว่างการ
ประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องไม่สูง
เกินกว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๕) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๖) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
(๗) ผู้ เสนอราคาที่ เข้ าร่ วมประกวดราคาฯ จะต้ องรั บผิ ดชอบค่ าใช้ จ่ ายในการจั ด
ประกวดราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา

/๕. หลักประกันซอง...

-๕๕. หลักประกันซอง
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค เป็น
จํานวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่ งหมื่นห้ าพั นบาทถ้ วน) โดยใช้ หลักประกัน อย่ างหนึ่งอย่า งใด
ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดเพชรบุรี โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวด
ราคา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๖(๑) ซึ่งกําหนดระยะเวลาการค้ําประกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาการยื่นราคา นับแต่วันเปิดซองประกวด
ราคา
๕.๔ หนังสือค้ําประกันซองบริษัทเงินอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกัน ภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด จะคืนให้ก็ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
จังหวัดจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา ในกรณีดังต่อไปนี้
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
- ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิด
เงื่อนไขที่กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่าหรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคา
สุดท้ายในการเสนอราคา
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดําเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
/๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณา…

-๖๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคา
รายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือ จังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัดเพชรบุรีทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์
หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ และต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเงิน
/๗.๓ หนังสือค้ําประกัน…

-๗๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๖(๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้สว่ นราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ
๑.๖(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
- จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็นงวด ๆ จํานวน ๕ งวด (รายละเอียดแนบท้าย)
- การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคาร
ของผู้รับจ้าง โดยผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด อันเกี่ยวกับการโอนเงินที่
ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกิน......-....... ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) ให้แก่โรงเรียนก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
จังหวัดเพชรบุรี ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการจ้างโครงการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ โดยไม่จัดจ้างก็ได้ หากไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณทั้งรายการหรือบางส่วน หรือมีการเปลี่ยนแปลง
อื่นใด และการลงนามในสัญญาจะกระทําได้เมื่อจังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วเท่านั้น ทั้งนี้
ผู้ประกวดราคาจะถือเป็นข้ออ้างเรียกร้องความเสียหายใด ๆ ไม่ได้
/ราคากลางของงานจ้าง…

-๘ราคากลางของงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ไม้ผล
ตามแบบของสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)
๑๒.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
จังหวัดแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้อง
เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๔.๗(๓)(๔) และ (๕) มิฉะนั้น
จังหวัดจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๒.๔ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ํา
ประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๕ จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กําหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ใน
เอกสารข้อ ๑.๗ (เอกสารแนบ)
/๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง...

-๙๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบผีมือแรงงาน หน่วยงาน
ของทางราชการ หรือหน่วยงานของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
และระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๔.๑ สาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา
๑๔.๒ ช่างไฟฟ้า/ช่างประปา
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

จังหวัดเพชรบุรี
มีนาคม ๒๕๕๔

รายละเอียดการแบ่งงวดงานและระยะเวลาการก่อสร้าง
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๕๔
-----------------------------------

/๒๕๕๔

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ผลไม้
โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
จํานวน ๕ งวดงาน ระยะเวลาการก่อสร้าง ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๑ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ ๒๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาํ เนินการ
- ปรับพื้นที่ ถางป่า ตัดต้นไม้ที่เป็นอุปสรรค
- วางผังบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
- ก่อสร้างฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างเสาตอม่อและเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างคานรับพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ ๒๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาํ เนินการ
- ก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ก่อสร้างผนัง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ ๑๕ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาํ เนินการ
- ก่อสร้างโครงหลังคาและหลังคา
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๔ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ ๒๐ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาํ เนินการ
- ก่อสร้างฝ้าเพดาน
- ก่อสร้างประตูและหน้าต่าง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๕ จ่ายให้ผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงินร้อยละ ๒๕ ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดาํ เนินการ
- ก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลและสุขภัณฑ์
- ก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า
- ก่อสร้างวัสดุปูผิวพื้น
- ทาสี
- ก่อสร้างงานถูกต้องครบถ้วน ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างทุกประการ
ความสะอาดบริเวณที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
****************************

พร้อมทั้งทํา

สูตรการปรับราคา
แนบท้ายเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
ตามประกาศจังหวัดเพชรบุรี ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๕๔

/๒๕๕๔

----------------------------------โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวพืชผัก-ผลไม้ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดําริ ตําบลเขากระปุก
อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ข้อ ๑.๗ สูตรการปรับราคา
เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
๑. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและซ่อมแซม ซึง่ เบิกจ่ายค่า
งานในลักษณะหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้กําหนดนี้
๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ทั้งกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทําขึ้น
โดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซองประกวดราคา สําหรับกรณีที่จดั จ้างโดย
วิธีอื่นให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
๓. การนําสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ เช่น ในประกาศ
ประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ พร้อมทั้งกําหนดประเภท
ของงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ให้มีการปรับเพิม่ หรือลดค่างานไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละประเภทให้
ชัดเจน ตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่กําหนดไว้
๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน
กําหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันทีผ่ รู้ ับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นกําหนดนี้ไปแล้วผูร้ ับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงิน
เพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีผู้วา่ จ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบ
เรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
๕. การพิจารณาคํานวณเงินเพิม่ หรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ตามเงื่อนไขของสัญญา
แบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและให้ถือการพิจารณาวินิจฉัยของสํานัก
งบประมาณเป็นที่สิ้นสุด
ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้าง ให้คํานวณตามสูตร ดังนี้
P
=
(PO) x (K)
กําหนดให้
P
=
ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po
=
ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K
=
ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔%
เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

/งานทาง...

-๒งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์
ยิมเนเซียม สระว่ายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง
๑. ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
๒. ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจําหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
๓. ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้า
สําหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
๔. ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
๕. ส่วนประกอบที่จําเป็นสําหรับอาคาร เฉพาะส่วนทีต่ ิดกับอาคาร โดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อมกับการก่อสร้าง
อาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้ํา
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
๖. ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน ๓ เมตร
ใช้สูตร K =
๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So
ดัชนีราคาที่ใช้คํานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
K
It
Io
Ct
Co
Mt
Mo
St
So
Gt
Go
At
Ao
Et
Eo
Ft
Fo
ACt
ACo
PVCt
PVCo
GIPt
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ESCALATION FACTOR

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเหล็กที่แผ่นเรียบทีผ่ ลิตในประเทศไทย ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาเหล็กที่แผ่นเรียบทีผ่ ลิตในประเทศไทย ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณ
ั ฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภณ
ั ฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
/PEo=ดัชนีราคาท่อ...

-๓GIPo
PEt
PEo
Wt
Wo

=
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ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนทีส่ ่งงานแต่ละงวด
ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา

ค. วิธีการคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
๑. การคํานวณค่า K จากสูตร ตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของกระทรวงพาณิชย์ โดย
ใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการคํานวณ
๒. การคํานวณค่า K สําหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้องแยกค่างาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กําหนดไว้
๓. การคํานวณค่า K กําหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ตําแหน่งทุกขั้นตอน โดยไม่มีการปัดเศษ และกําหนดให้ตัวเลข
สัมพันธ์ (เปรียบเทียบ) ให้เป็นผลสําเร็จก่อน แล้วจึงนําผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นนั้
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดค่างานจากราคาที่ผรู้ ับจ้างทําสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้าง เมื่อ K ตามสูตรสําหรับงาน
ก่อสร้างนั้น ๆ ในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซองสอบราคามากกว่า ๔% ขึ้นไป โดยนําส่วน
เฉพาะที่เกิน ๔% มาคํานวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี (โดยไม่คิด ๔% แรกให้)
๕. ในกรณีที่ผรู้ ับจ้างไม่สามารถทําการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็นความผิดของผู้รับจ้าง
ค่า K ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนํามาใช้ในการคํานวณค่างาน ให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตามอายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่ง
มอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีคา่ น้อยกว่า
๖. การจ่ายเงินแต่ละงวด ให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทําได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อน ส่วนค่างานเพิ่มหรือค่างาน
ลด ซึ่งจะคํานวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ซึ่งนํามาคํานวณหาค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานงวดนั้น ๆ เป็นที่
แน่นอนแล้ว เมื่อคํานวณเงินเพิ่มได้ ให้ขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานักงบประมาณ
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