เอกสารสอบราคาจางเลขที่ 3 /2559
งานจางกอสรางอาคารเก็บพัสดุสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
.........................................
จังหวั ด ภู เ ก็ ต ซึ่ งตอไปนี้เ รี ย กวา “จังหวั ด ” มี ความประสงค" จะสอบราคางานจ$ า งกอสร$ า งอาคาร
เก็บพั สดุสํ านักงานการปฏิรู ปที่ดิ นจังหวัด ภูเก็ ต (ส.ป.ก.ภู เก็ต ) ตํ าบลกะรน อํ าเภอเมื องภู เก็ต จังหวัด ภูเก็ ต
ประจําป/งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีข$อแนะนําและข$อกําหนดดังตอไปนี้
1.เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูป และรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบใบแจ$งปริมาณและราคา
1.4 แบบสัญญาจ$าง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.6 สูตรการปรับราคา
1.7 บทนิยาม
(1) ผู$เสนอราคาที่มีผลประโยชน"รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเปAนธรรม
1.8 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.9 แบบหนังสือรับรองของผู$ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
1.10 แบบหนังสือบอกกลาวโอนสิทธิเรียกร$อง
1.11 เงื่อนไขทั่วไปของงานกอสร$าง
1.12 เงื่อนไขเฉพาะของงานกอสร$าง
1.13 เงื่อนไขพิเศษ
2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผู$เสนอราคาต$องเปAนนิติบุคคลผู$มีอาชีพรับจ$างงานที่สอบราคา
2.2 ผู$เสนอราคาต$องไมเปAนผู$ที่ถูกระบุชื่อไว$ในบัญชีชื่อผู$ทิ้งงานของทางราชการและได$แจ$ง
เวี ย นชื่ อ แล$ ว หรื อ ไมเปA น ผู$ ที่ ไ ด$ รั บ ผลของการสั่ ง ให$ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลอื่ น เปA น ผู$ ทิ้ ง งานตามระเบี ย บ
ของทางราชการ
2.3 ผู$เสนอราคาต$องไมเปAนผู$มีผลประโยชน"รวมกันกั บผู$เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปAนผู$กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม ตามข$อ 1.7
2.4 ผู$เสนอราคาต$องไมเปAนผู$ได$รับเอกสิทธิ์หรือความคุ$มกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เว$นแตรัฐบาลของผู$เสนอราคาได$มีคําสั่งให$สละสิทธิ์และความคุ$มกันเชนวานั้น
2.5 ผู$เสนอราคาต$องมีผลงานกอสร$างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ$างในวงเงินไมน$อยกวา
742,500 (เจ็ดแสนสี่หมื่นสองพันห$าร$อยบาทถ$วน) และเปAนผลงานที่เปAนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาด$วยระเบียบการบริหารราชการสวนท$องถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให$มี
ฐานะเปAนราชการบริหารสวนท$องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
2.6 ผู$เสนอราคาจะต$องเปAนผู$ที่มีรายชื่อขอรับเอกสารสอบราคาจากจังหวัด
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3.หลักฐานการเสนอราคา
ผู$เสนอราคาจะต$องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร$อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว$นอกซอง
ใบเสนอราคาเปAน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางน$อยต$องมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผู$เสนอราคาเปAนนิติบุคคล
(ก) ห$ า งหุ$ น สวนสามั ญ หรื อ ห$ า งหุ$ น สวนจํ า กั ด ให$ ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ$นสวนผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุม พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให$ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห"สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู$จัดการ ผู$มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู$ถือหุ$นรายใหญ
พร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง
(2) ในกรณีผู$เสนอราคาเปAนผู$เสนอราคารวมกันในฐานะเปAนผู$รวมค$า ให$ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข$ารวมค$า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู$รวมค$า และในกรณีที่ผู$เข$ารวมค$าฝNายใดเปAนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให$ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู$รวมค$าฝNายใดเปAนนิติบุคคล ให$ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว$ใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย" สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มพร$อมรับรองสําเนาถูกต$อง
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได$ยื่นพร$อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข$อ 1.8 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางน$อยต$องมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปOดอากรแสตมปPตามกฎหมายในกรณีที่ผู$เสนอราคามอบอํานาจ
ให$บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดยื่นพร$อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข$อ 1.8 (2)
4.การเสนอราคา
4.1 ผู$เสนอราคาต$ องยื่ นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว$ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต$องกรอกข$อความให$ถูกต$องครบถ$วน ลงลายมือชื่อของผู$เสนอราคาให$ชัดเจน
จํ า นวนเงิ น ที่ เ สนอต$ องระบุ ต รงกั น ทั้ งตั ว เลขและตั ว อั กษร โดยไมมี การขู ด ลบหรื อแก$ ไข หากมี การขู ด ลบ
ตก เติม แก$ไข เปลี่ยนแปลง จะต$องลงลายมือชื่อผู$เสนอราคาพร$อมประทับตรา (ถ$ามี) กํากับไว$ด$วยทุกแหง
4.2 ผู$เสนอราคาจะต$องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในใบแจ$งปริมาณงานและราคาให$ครบถ$วน
ในการเสนอราคาให$เสนอราคาเปAนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไ ว$ท$า ยใบเสนอราคาให$ถูก ต$อ ง
ทั ้ง นี ้ร าคารวมที ่เ สนอจะต$อ งตรงกัน ทั ้ง ตัว เลขและตั ว หนั ง สื อ ถ$ า ตั ว เลขและตั ว หนั ง สื อ ไมตรงกั น ให$ ถื อ
ตัวหนังสือเปAนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง และคาใช$จาย
อื่น ๆ ทั้งปวงไว$แล$ว
ราคาที่ เสนอจะต$ องกํ าหนดวั นยื นราคาไมน$ อยกวา 60 วั น นั บแตวั นเปO ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู$เสนอราคาต$องรับผิดชอบราคาที่ตนได$เสนอไว$ และจะถอนการเสนอราคามิได$
4.3 ผู$เสนอราคาจะต$องเสนอกําหนดเวลาดําเนินงานแล$วเสร็จไมเกิน 120 วัน นับถัดจาก
วันที่ได$รับหนังสือแจ$งจากจังหวัดให$เข$าทํางาน
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผู$เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให$ถี่ถ$วนและเข$าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
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4.5 ผู$ เ สนอราคาจะต$ อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปO ด ผนึ ก ซองเรี ย บร$ อ ย จาหน$ า ซองถึ ง
ประธานคณะกรรมการเป5ดซองสอบราคา โดยระบุไว$ที่หน$าซองวา “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ 2/2559 ” ยื่นตอเจ$าหน$าที่พัสดุ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 – 16 ธันวาคม 2559 ตั้งแตเวลา
8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ฝNายบริหารทั่วไป สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต โดยเจ$าหน$าที่จะออกใบรับให$
ผู$เสนอราคาไว$เปAนหลักฐาน ทั้งนี้ไมรับการยื่นซองทางไปรษณีย"
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปOดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู$เสนอราคาแตละราย
วาเปAนผู$เสนอราคาที่มีผลประโยชน"รวมกันกับผู$เสนอราคารายอื่นตามข$อ 1.7 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อ ผู$เสนอราคาที่มีสิทธิได$รับการคัดเลือกกอนการเปOดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปOดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปOดซองใบเสนอราคาวา
มีผู$เสนอราคากระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม ตามข$อ 7(2) และคณะกรรมการเปOด
ซองสอบราคา เชื่อวามีการกระทําอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม คณะกรรมการเปOดซอง
สอบราคา จะตัดรายชื่อผู$เสนอราคารายนั้นออกจากการเปAนผู$เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู$เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได$รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษ ผู$เสนอราคาดังกลาวเปAนผู$ทิ้งงาน เว$นแตคณะกรรมการเปOด
ซองสอบราคา จะวินิจฉัยได$วาผู$เสนอราคารายนั้นเปAนผู$ที่ให$ความรวมมือเปAนประโยชน"ตอการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได$เปAนผู$ริเริ่มให$มีการกระทําดังกลาว
ผู$เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปAนผู$เสนอราคาเพราะเหตุเปAนผู$เสนอราคาที่มีผลประโยชน"
รวมกันกับผู$เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปAนผู$เสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปAนธรรม อาจอุทธรณ"คําสั่งดังกลาวตอผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ตภายใน 3 วัน นับแต
วันที่ได$รับแจ$งจากคณะกรรมการเปOดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ" ของผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ตให$ถือ
เปAนที่สุด
คณะกรรมการเปO ดซองสอบราคา จะเปO ดซองใบเสนอราคาของผู$ เสนอราคาที่ มี สิ ทธิ ได$ รั บการ
คัดเลือกดังกลาวข$างต$น ณ สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปAนต$นไป
การยื่นอุทธรณ"ตามวรรค 5 ยอมไมเปAนเหตุให$มีการขยายระยะเวลาการเปOดซองใบเสนอราคา
เว$นแตผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ต พิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปAนประโยชน"แกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาเห็นด$วยกับคําคัดค$านของผู$อุทธรณ" และเห็นวาการยกเลิกการเปOด
ซองใบเสนอราคาที่ได$ดําเนินการไปแล$วจะเปAนประโยชน"แกทางราชการอยางยิ่งให$ผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ตมีอํานาจ
ยกเลิกการเปOดซองใบเสนอราคาดังกลาวได$
5.หลักเกณฑ?และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด$วยราคารวมทั้งสิ้นในใบเสนอราคา
5.2 หากผู$เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต$องตามข$อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกต$องหรือ ไมครบถ$วนตามข$อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกต$องตามข$อ 4 แล$วคณะกรรมการเปOดซอง
สอบราคา จะไมรับพิจาณาราคาของผู$เสนอราคารายนั้น เว$นแตเปAนข$อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน$อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช$สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปAนประโยชน"ตอจังหวัดเทานั้น
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5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู$เสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผู$เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู$รับเอกสารสอบราคา
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู$เสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปAนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให$เกิดความได$เปรียบเสียเปรียบแกผู$เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก$ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู$เสนอราคามิได$ลงลายมือ
ชื่อพร$อมประทับตรา (ถ$ามี) กํากับไว$
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปOดซองสอบราคา หรือ
จังหวัดมีสิทธิให$ผู$เสนอราคาชี้แจงข$อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข$อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข$องกับผู$เสนอราคาได$
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต$อง
5.5 จั งหวั ดทรงไว$ ซึ่งสิ ทธิ ที่จะไมรั บ ราคาต่ํ า สุด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เ สนอ
ทั้งหมดก็ได$และอาจพิจารณาเลือกจ$ างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจ$างเลยก็ได$สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน"ของทางราชการเปAน
สําคัญ และให$ถือวาการตัดสินของจังหวัดเปAนเด็ดขาด ผู$เสนอราคาจะเรียกร$องคาเสียหายใด ๆ มิได$ รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู$เสนอราคาเปAนผู$ทิ้งงาน ไมวาจะเปAนผู$เสนอราคาที่ได$รับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได$วาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปAนเท็จ
หรือใช$ชื่อบุคคลธรรมหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปAนต$น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข$อเท็จจริงภายหลังจากการเปOดซองสอบราคาวา ผู$เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได$รับการคัดเลือกตามที่ได$ประกาศรายชื่อไว$ตามข$อ 4.5 เปAนผู$เสนอราคาที่มีผลประโยชน"รวมกันกับผู$เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปAนผู$เสนอราคาที่กระทําการอันเปAนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปAนธรรม
ตามข$อ 1.7 จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู$เสนอราคาที่มีสิทธิได$รับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข$อ 4.6 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู$เสนอราคารายนั้นเปAนผู$ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ตพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปOดซองใบเสนอราคาที่ได$
ดําเนินการไปแล$วจะเปAนประโยชน"แกทางราชการอยางยิ่ง ผู$วาราชการจังหวัดภูเก็ตมีอํานาจยกเลิกการเปOดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได$
6.การทําสัญญาจาง
6.1 ผู$ชนะการสอบราคาจะต$องทําสัญญาจ$างตามแบบสัญญาดังระบุในข$อ 1.4 กับจังหวัด
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$ง และจะต$องวางหลักประกันสัญญาเปAนจํานวนเงินเทากับร$อยละ 5 ของ
ราคาจ$างที่สอบราคาได$ ให$จังหวัดยึดถือไว$ในขณะทําสัญญา โดยใช$หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
1. เงินสด
2. เช็คที่ธนาคารสั่งจายให$แกจังหวัด โดยเปAนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน$านั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
3. หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ 1.4(2)
4. หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย" ที่ได$รับอนุญาตให$ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย" และประกอบธุรกิจ
ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ ง ได$ แ จ$ ง เวี ย นให$ ส วนราชการตาง ๆ ทราบแล$ ว
โดยอนุโลมให$ใช$ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข$อ 1.4
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5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให$โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู$ชนะการสอบราคา
(ผู$รับจ$าง) พ$นจากข$อผูกพันตามสัญญาจ$างแล$ว
7. การสงมอบงานจาง
ผู$รับจ$างจะต$องทําใบสงมอบงานที่แล$วเสร็จตามสวนของงานที่กําหนดตามเกณฑ"การจายเงิน
เพื่อให$ คณะกรรมการตรวจการจ$างตรวจสอบตามแบบฟอร"มที่ ผู$วาจ$า งเปAน ผู$กําหนดให$งานที่ส งมอบจะต$อง
ประกอบด$วยลักษณะงานดังตอไปนี้
7.1 เมื่อผู$รับจ$างทําการรื้อถอนอาคารเดิม งานกอสร$างผังบริเวณ งานฐานราก-ตอมอ งานเสา
คาน ค.ส.ล. และงานโครงหลังคา แล$วเสร็จตามรูปแบบรายการ ในระยะเวลา 50 วัน เริ่มนับจากวันที่ได$รับ
หนังสือแจ$งให$ทํางาน ให$สงมอบงานงวดที่ 1
7.2 เมื่อผู$รับจ$างทําการกอสร$างงานพื้น งานมุงหลังคา งานผนัง งานฝWาเพดาน งานประตูหน$าตาง พร$อมอุป กรณ" หลังคา แล$ว เสร็จตามรูปแบบรายการ ในระยะเวลา 90 วัน เริ่ มนับจากวันที่ได$รั บ
หนังสือแจ$งให$ทํางาน ให$สงมอบงานงวดที่ 2
7.3 เมื่อผู$รับจ$างทําการกอสร$างงานสุขภัณฑ" งานไฟฟWา สุขาภิบาล และงานอื่น ๆ ตลอดงานอื่น ๆ
ที่กํา หนดตามรรูป แบบและรายการ พร$ อมทั้งทํ าการเก็ บ เศษวั สดุ และขยะ ทํ า ความสะอาดบริ เวณกอสร$ า ง
แล$วเสร็จเรียบร$อยทุกประการ ในระยะเวลา 120 วัน เริ่มนับจากวันที่ได$รับหนังสือแจ$งให$ทํางาน ให$สงมอบงานงวดที่ 2
8. คาจางและการจายเงิน
ภายใต$บังคับแหงสัญญา จังหวัดจะจายเงินคาจ$าง โดยแบงเปAน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผู$รับจ$างได$สงมอบงานและรับมอบงานตามที่ระบุไว$ใน ข$อ 7.1 แล$ว ผู$วาจ$าง
จะจายเงินคาจ$างเหมาให$เปAนจํานวนเงิน 30 % ของราคางานทั้งหมดที่ได$ระบุไว$ในสัญญา
งวดที่ 2 เมื่อผู$รับจ$างได$สงมอบงานและรับมอบงานตามที่ระบุไว$ใน ข$อ 7.2 แล$ว ผู$วาจ$าง
จะจายเงินคาจ$างเหมาให$เปAนจํานวนเงิน 50 % ของราคางานทั้งหมดที่ได$ระบุไว$ในสัญญา
งวดที่ 3 เมื่อผู$รับจ$างได$สงมอบงานและรับมอบงานตามที่ระบุไว$ใน ข$อ 7.3 แล$ว ผู$วาจ$าง
จะจายเงินคาจ$างเหมาให$เปAนจํานวนเงิน 20 % ของราคางานทั้งหมดที่ได$ระบุไว$ในสัญญา
โดยให$ ผู$รับ จ$า งจัด ทํา แผนเข$ าปฏิ บัติ งาน และให$แล$วเสร็ จเรี ยบร$อยทุกประการภายใน
120 (หนึ่งร$อยยี่สิบ) วัน นับแตวันได$รับหนังสือแจ$งจากจังหวัดให$เข$าทํางาน
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ$าง ข$อ 17 ให$คิดในอัตราร$อยละ 0.10 ตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู$เสนอราคาที่ได$รับคัดเลือกซึ่งได$ทําสัญญาจ$าง จะต$องประกันความชํารุดบกพรองของงานจ$าง
ที่รับจ$างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปD นั บถัดจากวันที่จังหวัดได$รับมอบงาน โดยผู$รับจ$างต$องรี บ
จัดการแก$ไข เปลี่ยนให$ใหมให$มีสภาพสมบูรณ"ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได$รับแจ$งความชํารุดบกพรอง
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจ$างเหมากอสร$างอาคารเก็บพัสดุสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต ครั้งนี้
ได$มาจาก เงินงบประมาณรายจายประจําป/งบประมาณ พ.ศ.2560
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ราคากลางงานกอสร$างในการสอบราคาครั้งนี้รวมเปA นเงินทั้งสิ้น 1,485,000.00 บาท
(หนึ่งล$านสี่แสนแปดหมื่นห$าพันบาทถ$วน)
11.2 เมื่อจังหวัดได$คัดเลือกผู$เสนอราคารายใดให$เปAนผู$รับจ$าง และได$ตกลงจ$างตามสอบราคา
จ$างแล$ว ถ$าผู$รับจ$างต$องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ$างดังกลาวเข$ามาจากตางประเทศและของนั้นต$องนําเข$ามา
โดยทางเรือในเส$นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให$บริการรับขนได$ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู$เสนอราคาซึ่งเปAนผู$รับจ$างจะต$องปฏิบัติตามกฎหมายวาด$วยการสงเสริมการพานิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ$งการสั่งหรือนําสิ่งของที่จ$างดังกลาวเข$ามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพานิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู$รับจ$างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเว$น
แตเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว$นให$บรรทุกเรืออื่นได$
(2) จัดการให$สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศ เว$นแตจะได$รับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการพานิชย"นาวีให$บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะต$องได$รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปAนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว$นให$บรรทุกเรืออื่น
(3) ในกรณีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู$รับจ$างจะต$องรับผิดตามกฎหมายวาด$วยการ
สงเสริมพานิชยนาวี
11.3 ผู$เสนอราคาซึ่งจังหวัดได$ทําการคัดเลือกแล$ว ไมไปทําสัญญาภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว$ในข$อ 6 จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร$องให$ชดใช$ความเสียหายอื่น (ถ$ามี) อาทิเชนคาความ
เสียหายกรณีที่ผู$เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกให$เข$ามาทําสัญญาแล$วไมมาทําสัญญา อันสงผลให$ราชการ
ต$องจ$างกับผู$เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกวา เปAนต$น รวมทั้งจะพิจารณาให$เปAนผู$ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
11.3 จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก$ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข$อกําหนดในแบบสัญญาให$เปAนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ$ามี)
12.การปรับราคางานกอสราง
การปรับราคางานกอสร$างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข$อ 1.6 จะนํามาใช$ในกรณีที่คางาน
กอสร$างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้
…..(ตามรายละเอียดดังระบุไว$ในข$อ 1.6)….
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะต$องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว$ในวันแล$วเสร็จตามที่กําหนดไว$ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ได$ขยายเวลาออกไป โดยจะต$องใช$สูตรของทางราชการที่ระบุในข$อ 1.6
13. มาตรฐานฝDมือชาง
เมื่อผู$รับจ$างตกลงเปAนเงื่อนไขสําคัญวา ผู$รับจ$างจะต$องมีและใช$ผู$ผานการทดสอบมาตรฐานฝ/มือชาง
จากสถาบันข$าราชการ หรือผุ$มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.
รับรองให$เข$ารับราชการได$ โดยต$องมีชางจํานวนอยางน$อย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
13.1 ชางโยธาหรือชางกอสร$าง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร$างผู$รับจ$างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ"ที่กฎหมายและระเบียบได$
กําหนดไว$โดยเครงครัด
จังหวัดภูเก็ต
30 พฤศจิกายน 2559

