เอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่ ๐๓๗/๒๕๖๐
งานก่อสร้างปรับปรุงสานักงานหน่วยจัดการศึกษาตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๒๒๓ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลลาภู อาเภอเมือง วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” มีความประสงค์จะจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุง
สานักงานหน่วยจัดการศึกษาตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตามบัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุ
และแรงงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยวิธีพิเศษ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๑.๑ แบบใบเสนอราคา
๑.๒ บัญชีแสดงปริมาณค่าวัสดุและแรงงาน
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
๑.๗ งวดงานงวดเงิน และกาหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพือ่ ให้ผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่จะจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทงานเดียวกับงานที่จะจ้างผลงาน
สัญญาเดียวในวงเงินไม่ น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เ ป็นคู่สัญญา
โดยตรงกั บ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการส่วนท้ องถิ่น รัฐวิส าหกิ จ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเชื่อถือ
๒.๕ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็ก
ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/๒.๘ ผู้เสนอราคา...

-๒๒.๘ ผู้ เ สนอราคาต้ อ งลงทะเบี ย นผู้ ค้ า กั บ ภาครั ฐ ในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามข้ อ ๒.๖
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียน ในวันที่ยื่น
เอกสารเสนอราคาด้วย
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิต้องใส่ซองปิดผนึก คือ
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกัน ในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ ผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๓) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมู ลค่าเพิ่ม พร้อมรับ รองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(๔) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๕) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๖) แบบการลงทะเบี ย นผู้ ค้ า กั บ ภาครั ฐ ในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต ามแบบของ
กรมบัญชีกลาง
(๗) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ไว้ด้วย
(๘) บัญชีเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษนี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
และในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนัง สือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกั นให้ถือตัวหนัง สือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้ งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
/๔.๕ ผู้เสนอราคา...

-๓–
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสให้เริ่มงาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
การจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ เลขที่
๐๓๖/๒๕๕๙” ยื่นต่อประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ในวันที่....๑..พฤศจิกายน...๒๕๕๙.............ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ สานักงานวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส เมื่อพ้นกาหนดเวลา ยื่นซองแล้วจะไม่รับ
ซองโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ จะเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
ในการจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสพิจารณาจ้างโดยวิธีพิเศษจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดัง
ระบุใน ข้อ ๑.๔ กับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่จ้างโดยวิธีพิเศษให้วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสยึดถือไว้ในขณะ
ทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕
“หากมี พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ ฉ บั บ ใหม่ ที่ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเกี่ ยวกั บ เรื่อ ง ค้ าประกั น มี ผ ลใช้บัง คับ คู่ สัญ ญาจะต้องนาสัญ ญาค้าประกั นฉบับ ใหม่ ที่ มี เ งื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กาหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับ
เดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา”
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการจ้างโดย
วิธีพิเศษ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
/๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน....

-๔๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
รายละเอียดงวดงานของงานก่อสร้าง งานก่ อสร้างปรับ ปรุงส านัก งานหน่วยจัดการศึก ษา
ตาบลรือเสาะ อาเภอรือเสาะ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ๒๒๓ หมู่ที่ ๑๐ ตาบลลาภู อาเภอเมือง วิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส ระยะเวลาดาเนินการ ๒๔๐ วัน โดยวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสจะจ่ายเงินค่าจ้าง ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น ๘ งวด ดังแสดงตามเอกสาร
แบ่งงวดงาน
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีพิเ ศษซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือสัญญาจ้างตามแบบดัง ระบุ
ในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
นับถัดจากวันที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการพัฒนาในพื้นที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสชายแดนใต้ โครงการปรับปรุงถนนในชุมชน งบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๙
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและไม่ทาให้ราชการเสียประโยชน์ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจ้างการประกวดราคาจ้างหากไม่ได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของรายการและไม่ได้รับอนุมัติเงินประจางวดจากสานักงบประมาณโดยผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
๑๐.๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการจัดจ้างโดยวิธีพเิ ศษครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๑๔,๐๐๐.บาท (สองล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๑๐.๓ วิท ยาลัยชุม ชนนราธิวาสสงวนสิท ธิที่ จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับ ราคาดังระบุในข้อ ๑.๖ จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยมีวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณ
ตามข้อ ๑.๖
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ ๑.๖
/๑๒. มาตรฐานฝีมอ
ื ...

-๕๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละห้า
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๒.๒ --๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด รายละเอียดและเงื่อนไขเอกสารจัดจ้างโดยวิธีพิเศษฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของการ
จัดจ้างโดยวิธีพิเศษและสัญญาจ้างด้วย

..................................................
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

