ประกาศจังหวัดยะลา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามประกาศ จังหวัดยะลา เรื่อง จ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว ) กึ่งถาวร
จ้านวน ๕ แห่ง ของนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีพิเศษ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา จ้านวน ๒ รายนัน ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี. เป็นราคาที่รวม VAT
 เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
รายการที่พิจารณา
ก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว)
กึ่งถาวร จ้านวน ๕ แห่ง ของนิคม
สร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา

ผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ่นส่วนจ้ากัด เหมมณีกิจโยธา

๗๕๐,๐๐๐.๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

เอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๒/๒๕๖๐
การจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร
จ้านวน ๕ แห่ง
----------------------------------------ด้ ว ยจั ง หวั ด ยะลา โดยนิ ค มสร้ า งตนเองเบตง จั ง หวั ด ยะลา ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “จั ง หวั ด ”
มีความประสงค์จะจัดจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร โดยวิธีพิเศษ ณ นิคมสร้างตนเองเบตง
จังหวัดยะลา ต้าบลอัยเยอร์เวง อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค้ านวณราคากลางงานก่ อสร้ างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่ อให้ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาได้ รู้ ข้ อมูลได้ เท่ า เที ย มกั น
และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
./-๒-....

-๒๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ
งานทีจ่ ัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ๓๗๕,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
2.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
2.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.๘ คู่สั ญญาต้องรั บและจ่ายเงิ นผ่ านบั ญชี ธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงิ นแต่ละครั้ งซึ่งมีมู ลค่ า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผู้ เ สนอราคาเป็ น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช่ นิ ติ บุ ค คลให้ ยื่ น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สั ญชาติไทย ก็ให้ ยื่นส้ าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ส้าเนาใบทะเบี ยนพาณิช ย์ ส้ าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
./-๓-....

-๓๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษนี้
โดยไม่มี เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า....๙๐.....วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน .....๙๐.......วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มท้างาน (ระยะเวลาดังกล่าวได้เพิ่ม
ระยะเวลาด้ าเนิ น การอี ก ร้ อ ยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ ได้ ป ระมาณการไว้ เ ดิ ม ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ แล้ ว ผู้ ว่ าจ้ างจะไม่ขยายระยะเวลาในการก่อ สร้า งอีก ไม่ว ่า กรณีใ ด ๆ ทั้ง สิ ้น
ยกเว้น ในพื้น ที ่ก ่อ สร้า งได้เ กิด ภัย ทางธรรมชาติ และจัง หวัด ได้ป ระกาศเป็น พื ้น ที ่ภ ัย พิบ ัติแ ล้ว เท่า นั ้น
หรือกรณีแก้ไข เปลี่ยนแปลงงาน ก่อสร้างแล้วท้าให้ระยะเวลาในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น )
๔.๔ ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษทั้งหมดเสีย ก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๔.๕ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรี ย บร้ อ ย จ่ า หน้ า ซองถึ ง
ผู ้ว่ า ราชการจั ง หวั ด ยะลา โดยระบุ ไ ว้ ที่ ห น้ า ซองว่ า “ใบเสนอราคาตามเอกสารการจั ดจ้ างโดยวิ ธี พิ เศษ
เลขที.่ ....๒..../๒๕๖๐” ยืน่ ต่อคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธพี เิ ศษในวันที…่ … ..24......เมษายน....25๖๐...........… … … ..
ระหว่างเวลา… 09.30… ..น. ถึง… 11.30… น. ณ ที่ท้าการนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองการเสนอราคาแล้ว จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
./-๔-....

-๔–
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันเสนอราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อน การเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการจั ดจ้ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษ ก่ อนหรื อในขณะที่ มี การเปิ ด ซอง
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่ อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และจั งหวัด จะพิจ ารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่ าวเป็นผู้ ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการจั ด จ้ า งโดยวิ ธี พิ เ ศษ จะเปิ ด ซองใบเสนอราคาของผู้ เ สนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ที่ท้าการนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา ในวันที่… ..๒๔...…
เมษายน....25๖๐....… … . ตั้งแต่เวลา.....13.30....น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้ น แต่ จั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การขยายระยะเวลาดั ง กล่ า ว จะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง
และในกรณีที่จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ จังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมของงานจ้าง หาก
ราคารวมไม่ตรงกับราคาต่อหน่วยให้ถือราคารวมเป็นส้าคัญโดยให้เสนอราคาต่อหน่วยประกอบการพิจารณา
ด้วย
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองเสนอราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

./-๕-...

-๕๕.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษของจังหวัด
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อ พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก้ากับไว้
๕.๔ ในการตัด สิน การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือ ในการท้าสัญญา คณะกรรมการจั ดจ้างโดย
วิธีพิเศษหรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถูกต้อง
๕.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
จังหวัดจะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาต่้ า สุ ด เสนอราคาต่้ า จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจด้ า เนิ น งาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษหรือจังหวัด จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองเสนอราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันเสนอราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ จังหวัดมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลื อกดังกล่าว ออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การยกเลิ ก การเปิ ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง จังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้

./-๖-… .

-๖๖. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับจังหวัด
ภายใน...๗… … .วัน นับ ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละ.......๕.......ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาได้ ให้จังหวัด ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็ คที่ ธนาคารสั่ งจ่ ายให้ แก่ จั งหวั ด โดยเป็ นเช็ คลงวั นที่ ที่ ท้ าสั ญญาหรื อก่ อนหน้ านั้ น
ไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๔ หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกันนี้ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนั บถัดจากวันที่ผู้ ชนะการจัดจ้าง
โดย วิธีพิเศษ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(ส้าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่ง งวดงานก่อสร้าง จ้านวน… ๕...งวด และผู้รับจ้างจะ
ขอเบิกได้เมื่อด้าเนินงานแล้วเสร็จตามรายละเอียด ดังนี้.-ก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร
งวดที่ ๑ จ่าย… .๔๐%… … ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา ให้ด้าเนินงาน
ซ่อมแซม ดังนี้.- งานก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๒ แห่ง ตามรายการ
ทังหมดแล้วเสร็จ พร้อมทังท้าความสะอาดบริเวณปรับปรุงให้เรียบร้อย
งวดที่ 2 จ่าย… .๖0%… … ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับจากวันเริ่มสัญญา ให้ด้าเนินงาน
ซ่อมแซม ดังนี้.-

- งานก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๒ แห่ง ตามรายการ
ทังหมดแล้วเสร็จ พร้อมทังท้าความสะอาดบริเวณปรับปรุงให้เรียบร้อย

๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ… ๐.๑๐… … .ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

./-๗-…

-๗๙. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุใน
ข้ อ ๑.๓ แล้ ว แต่ ก รณี จะต้ อ งรั บ ประกั น ความช้ า รุ ด บกพร่ อ งของงานจ้ า งที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า...… -… … เดือน… … ๒… .. ปี นับถัดจากวันทีจ่ งั หวัดได้รบั มอบงาน โดยผูร้ บั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน… … ๑๕..… .วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างส้าหรั บงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ้ า ปี ข องกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคใต้ ช ายแดน ประจ้ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพิ่ ม เติ ม (ระดั บ
กิจกรรมย่อย)เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๕ แห่ง ณ นิคมสร้าง
ตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา ต้าบลตลิ่งชัน อ้าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท้ า ได้ ต่ อ เมื่ อ จั ง หวั ด ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า ก่ อ สร้ า งฝาย
ชะลอน้้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๕ แห่ง แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐,0๐๐.- บาท
(-เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๑๐.๒ เมื่อจั งหวัดได้คัดเลื อกผู้ เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษแล้ว ถ้าผู้รับ จ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้น ต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น้ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจั งหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสั ญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

./-8-… .

-๘๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน้ามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
P = (Po) x (K)
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทาง
ราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ตา่้ กว่าร้อยละ… ๑๐… .ของแต่ละ สาขาช่าง
แต่จะต้องมีจ้านวนช่างอย่างน้อย - คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕๑… … … … ช่างโยธ… … … … .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
๑๕.๒… … … … … … … … … … … .… .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด

แบบใบเสนอราคา
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
๑. ข้าพเจ้า................................................................................อยู่เลขที่....................................
ถนน............................................ต้าบล/แขวง...........................................อ้าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด...............................โทร............................................โดย............................................................................
ผู้ลงนามข้างท้ายนี ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่.........................................
และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่ (ถ้ามี).....................................................โดยตลอดและยอมรับข้อก้าหนดและเงื่อนไขนันแล้ว
รวมทังรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก้าหนด และไม่เป็นผู้ทิงงานของทางราชการ
๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะท้างาน..................................................................................................
ณ................................หมู่ที่..............ต้าบล.......................อ้าเภอ.........................จังหวัด...........................
ปีงบประมาณ........................ตามข้อก้าหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ตามราคาดังที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี
เป็นเงินทังสิน...............................................บาท(...................................................)ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จ้านวน...........................................................บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ด้วยแล้ว
๓. ค้าเสนอนีจะยืนอยู่เป็นระยะเวลา......................วัน นับแต่วันเปิดซองเสนอราคา และ
จังหวัดอาจค้าเสนอนี ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่จังหวัดร้องขอ
๔. ก้าหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มท้างานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้ง
ให้ไปท้าสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน...............วัน นับถัด
จากวันเริ่มท้างานตามสัญญา
๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้าง ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ท้าสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษกับจังหวัดภายใน ๗วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปท้าสัญญา
๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ได้ระบุไว้เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษให้แก่
จั ง หวั ด ก่ อ นหรื อ ในขณะที่ ไ ด้ ล งนามในสั ญ ญาเป็ น จ้ า นวนร้ อ ยละ ๕ ของราคาตามสั ญ ญาที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
ใบเสนอราคานีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้ถูกต้องและครบถ้วน
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหาย
ใดๆ ที่อาจมีแก่จังหวัด และจังหวัดมีสิทธิจะจ้างผู้รับจ้างรายอื่น หรือจังหวัดอาจเรียกให้ยื่นเสนอราคาใหม่ก็ได้
๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าจังหวัด ไม่มีความผูกพันที่จะรับค้าเสนอนี หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทัง
ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใดๆ อันอาจเกิดขึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา
๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานีโดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าจังหวัดไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

-๒๙. ใบเสนอราคานีได้ยื่นเสนอ โดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วม
คิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใดๆ ที่ได้ยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่.............เดือน..............................พ.ศ.........................

(ลงชื่อ).................................................................
(...............................................................)
ต้าแหน่ง....................................................................

บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน
 (ข) คณะบุคคล
ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
 3. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า
 (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
ส้าเนาบัตรประชาชน
- บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย
ส้าเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)
- บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด
ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ
บริษัทรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จ้านวน............แผ่น
จ้านวน.............แผ่น
จ้านวน...............แผ่น
จ้านวน..............แผ่น

จ้านวน...............แผ่น
จ้านวน.................แผ่น
จ้านวน.................แผ่น
จ้านวน.................แผ่น

จ้านวน................แผ่น
จ้านวน................แผ่น

จ้านวน................แผ่น
จ้านวน..................แผ่น
จ้านวน................แผ่น
จ้านวน................แผ่น
จ้านวน................แผ่น
จ้านวน.................แผ่น

-2 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ............................................................................................................................. ..........
 ............................................................................................................................. ..........
 ......................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. .........
 ............................................................................................................................. .........
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการจ้างโดยวิธีพิเศษ
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.......................................................ผู้เสนอราคา
(......................................................)

บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
 1. หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นลง
นามในใบเสนอราคาแทน จ้านวน....................แผ่น
 2. ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จ้านวน........แผ่น
 3. บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทังก้าไรไว้ด้วย จ้านวน.................แผ่น
 4. อื่น ๆ (ถ้ามี)
 ............................................................................................................................. .............................
 ............................................................................................................................. .............................
 .........................................................................................................................................................
 ............................................................................................................................. ............................
 .............................................................................................................................................. ...........

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นในการเสนอราคาจ้างในการจ้างโดยวิธีพิเศษ
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอราคา
(........................................................)

บทนิยาม
“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอ
ราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของจังหวัด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาจ้างในการประกวดราคาจ้างของจังหวัดในคราวเดียวกัน
การมีส่ ว นได้เสี ย ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่ าว
ข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี
(1) มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น ในเชิ ง บริ ห าร โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ กรรมการผู้ จั ด การ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งหรือหลายราย ที่
เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการจ้างโดยวิธีพิเศษครังนี
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่
จ้ากัดความรับผิดชอบในห้ างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชน
จ้ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้จังหวัดในการจ้างโดยวิธีพิเศษครังนี
ค้าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการ
นัน หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศก้าหนดส้าหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1)และ(2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ้ากัดหรือ
บริษัทมหาชนจ้ากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่ จังหวัดในการจ้างโดยวิธีพิเศษครังนี หรือ
ในนัยกลับกัน
การด้ารงต้าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการด้ารงต้าแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของ
บุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้
เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ้านาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่ วน หรือบริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่จังหวัดในการจ้างโดยวิธีพิเศษคราวเดียวกัน ให้ถือ
ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนันมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
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-2“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่ง
หรือหลายรายกระท้าการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อ จังหวัด ไม่ว่าจะกระท้าโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้ก้าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระท้าการใดโดยทุจริต ทังนี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มี
สิทธิท้าสัญญากับ จังหวัด หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบ
จังหวัด โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์
๑. สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้นี ให้ ใช้ กับ งานก่ อสร้ างทุก ประเภท รวมถึ งงานปรั บปรุง และ
ซ่อมแซมซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวด
รายจ่ายอื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก้าหนดนี
๒. สัญญาแบบปรับราคาได้นีให้ใช้ทังในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตามสัญญา
เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท้าขึนโดยกระทรวงพาณิ ชย์ มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิด
ซองประกวดราคา ส้าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน
๓. การน้าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นัน ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ
เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานันๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคา
ได้ พร้ อ มทั งก้า หนดประเภทของงานก่ อ สร้า ง สู ต รและวิ ธี การค้ านวณที่ ใ ห้ มี ก ารปรั บเพิ่ มหรื อลดค่า งาน
ไว้ให้ชัดเจน
ในกรณีที่มี งานก่อสร้ างหลายประเภทในงานจ้างคราวเดีย วกัน จะต้ องแยกประเภทงาน
ก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนันๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก้าหนดไว้
๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ดังนี เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
ที่จะต้องเรียกร้องภายในก้าหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก้าหนดนีไปแล้ว
ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียก
เงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป
หรือให้หักเงินจากหลักประกันสัญญา แล้วแต่กรณี
๕. การพิจารณาค้านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง
ตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส้านักงบประมาณและให้ถือ
การพิจารณาวินิจฉัยของส้านักงบประมาณเป็นที่สินสุด
ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค้านวณตามสูตรดังนี
P = (Po) x (K)
ก้าหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่ง
ระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
๔% เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
สูตรการปรับค่า K
หมวดที่ ๒ งานดิน

ใช้สูตร K = ๐.๓๐ + ๐.๑๐It/Io + ๐.๔๐Et/Eo + ๐.๒๐Ft/Fo

-๒–
ดัชนีราคาที่ใช้คานวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทาขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์
K = ESCALATION FACTOR
It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Et= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Eo= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
Ft= ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด
Fo=ดัชนีราคาน้ามันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา
ค. วิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
๑. การค้านวณค่า K จากสูตรตามลักษณะงานนันๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยใช้ฐานของปี ๒๕๓๐ เป็นเกณฑ์ในการค้านวณ
๒. การค้านวณค่า K ส้าหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสั ญญาเดียวกัน
จะต้ อ งแยกค่ า งานก่ อ สร้ า งแต่ ล ะประเภทให้ ชั ด เจนตามลั ก ษณะของงานนั นและให้ ส อดคล้ อ งกั บ สู ต ร
ที่ได้ก้าหนดไว้
๓. การค้านวณค่า K ก้าหนดให้ใช้เลขทศนิยม ๓ ต้าแหน่งทุกขันตอนโดยไม่มีการปัดเศษและ
ก้าหนดให้ท้าเลขสัมพันธ์(เปรียบเทียบ)ให้เป็นผลส้าเร็จก่อนแล้วจึงน้าผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลขสัมพันธ์นัน
๔. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างท้าสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อ
ค่า K ตามสูตรส้าหรับงานก่อสร้างนันๆในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K ในเดือนเปิดซอง
ราคามากกว่า ๔% ขึนไป โดยน้าเฉพาะส่วนที่เกิน ๔% มาค้านวณปรับราคาเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี
(โดยไม่คิด ๔% แรกให้)
๕. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถท้าการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญา โดยเป็น
ความผิดของผู้รับจ้างค่า K ตามสูตรต่างๆที่จะน้ามาใช้ในการค้านวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตาม
อายุสัญญา หรือค่า K ของเดือนที่ส่งมอบงานจริง แล้วแต่ว่าค่า K ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า
๖. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างท้าได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่า
งานเพิ่ ม หรื อ ค่ า งานลดลงซึ่ ง จะค้ า นวณได้ ต่ อ เมื่ อ ทราบดั ช นี ร าคาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งซึ่ ง น้ า มาค้ า นวณหาค่ า K
ของเดือนที่ ส่งมอบงานงวดนันๆเป็นที่แน่นอนแล้ว เมื่อค้านวณเงินเพิ่ม ได้ให้ขอท้าความตกลงเรื่องการเงินกับ
ส้านักงบประมาณ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
๑. ชื่อโครงการ จัดจ้างเหมาก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๕ แห่ง โดยวิธีพิเศษ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.-บาท (-เงินเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ด้าเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร ดังนี.-

๑. งานก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๓ แห่ง หมู่ที่ ๘ ณ บ้านอัยเยอร์เวง
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทั้งท้าความสะอาดบริเวณปรับปรุง
ให้เรียบร้อย
๒. งานก่อสร้างฝายชะลอน้้า (ฝายแม้ว) กึ่งถาวร จ้านวน ๒ แห่ง หมู่ที่ ๘ ณ บ้านอัยเยอร์เวง
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามรายการทั้งหมดแล้วเสร็จพร้อมทั้งท้าความสะอาด
บริเวณปรับปรุงให้เรียบร้อย
๔. ราคากลางคานวณ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๗๕๐,,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก.) และแบบสรุปราคากลาง
งานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
๖.๑ นายประจบ อินทกาญจน์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา
๖.๒ นายมะรีกี อาแว
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
๖.๓ นายวิโรจน์ เจริญทิม
นายช่างโยธาช้านาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

