
เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที ๑/๒๕๕๙ 

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตบลอ็ก ยาว ๒๙๕ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร 

ตามประกาศ สถานีอุตนุิยมวทิยาน่าน 

ลงวนัที ๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 

                 สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน ซึงต่อไปนีเรียกว่า "กรม" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งโครงการก่อสร้างรัว

คอนกรีตบลอ็ก ยาว ๒๙๕ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวงัผา) โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี  

 

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสญัญาจา้ง 

                       ๑.๔ แบบหนงัสือคาํประกนั 

                                (๑) หลกัประกนัสญัญา 

                                (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 

                                (๓) หลกัประกนัผลงาน 

                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 

                       ๑.๖ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                       ๑.๗     แบบบญัชีเอกสาร 

                                (๑) บญัชีเอกสารส่วนที ๑ 

                                (๒) บญัชีเอกสารส่วนที ๒ 

                       ๑.๘     รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ

คาํนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพือใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มลูไดเ้ท่าเทียมกนัและเพือให้

ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้  

  

                  ๒. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 

                       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานที สอบราคาจา้ง 

                       ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้ถกูระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้ งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน

ชือแลว้ หรือไม่เป็นผูที้ไดรั้บผลของการสงัใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้ งงานตามระเบียบของทางราชการ  



                       ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ณ วนัประกาศสอบ

ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ 

                       ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่

รัฐบาล ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสงัใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นว่านนั  

                       ๒.๕ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานที สอบราคาจา้ง ใน

วงเงินไม่นอ้ยกว่า ๓๒๗,๐๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานทีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย

ว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน หน่วยงานอืนซึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ทอ้งถิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีกรมเชือถือ 

 

                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 

                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยนืมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ

เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  

                       ๓.๑ ส่วนที ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี 

                                (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                         (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้นืสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                         (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้นืสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม

รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ใหย้นืสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของ

ผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้นืสาํเนาสญัญาของการ

เขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีทีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่

สญัชาติไทย ก็ใหย้นืสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้นืเอกสารตามทีระบุไวใ้น (๑) 

                                (๔) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม (ถา้มี) 

                                (๕) บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดย้นืพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 

                       ๓.๒ ส่วนที ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี 

                                (๑) หนงัสือมอบอาํนาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้

บุคคลอืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๒) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมทงัรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                (๓) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) ซึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทงักาํไรไวด้ว้ย 



                                (๔) บญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทงัหมดทีไดย้นืพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 

 

                  ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยนืเสนอราคาตามแบบทีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไข

ใด ๆ ทงัสิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินทีเสนอ

จะตอ้งระบุตรงกนัทงัตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข เปลียนแปลง

จะตอ้งลงลายมือชือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

                       ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น ในการเสนอ

ราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อ

รายการ ตามเงือนไขทีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะตอ้งตรงกนัทงัตวัเลขและ

ตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซึงรวมค่า

ภาษีมลูค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใชจ่้ายทงัปวงไวแ้ลว้ 

                                ราคาทีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า ๓๐วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ

ราคา โดย ภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาทีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                       ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน ๕๕ วนั นบัถดัจากวนั

ลง นามในสญัญาจา้ง หรือวนัทีไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ริมทาํงาน  

                       ๔.๔ ก่อนยนืซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี้ถว้น

และ เขา้ใจเอกสารสอบราคา ทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยนืซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา 

                       ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยนืซองใบเสนอราคาทีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้งโครงการก่อสร้างรัวคอนกรีตบลอ็ก ยาว ๒๙๕ เมตร สูง ๒.๑๐ เมตร โดยระบุไว้

ทีหนา้ซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที๑/๒๕๕๙" ยนืต่อเจา้หนา้ที ในวนัที ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘  ถึง

วนัที ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตงัแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวงัผา) ตาํบลท่าวงั

ผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 

                                เมือพน้กาํหนดเวลายนืซองสอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย

ว่า เป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคา

หรือไม่ และประกาศรายชือผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอราคา

ว่า มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชือว่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู ้

เสนอราคารายนนัออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และกรมจะ

พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้ งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัไดว้่าผูเ้สนอราคารายนนัเป็นผูที้

ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริมใหมี้การกระทาํดงักล่าว 



                                ผูเ้สนอราคาทีถกูตดัรายชือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาทีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสงัดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัทีไดรั้บ

แจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นทีสุด  

                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการ

คดัเลือก ดงักล่าวขา้งตน้ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน(ท่าวงัผา) ตาํบลท่าวงัผา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ในวนัที ๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตงัแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นตน้ไป  

                                การยนือุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ

ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยงิ และ

ในกรณีทีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที

ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยงิใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาดงักล่าวได ้

 

                  ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธใินการพจิารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครังนี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 

                       ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยนืหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถกูตอ้ง

หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยนืซองสอบราคาไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณาราคาของ

ผูเ้สนอราคารายนนั เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือทีผดิแผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบ

ราคาในส่วนทีมิใช่สาระสาํคญั ทงันี เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านนั  

                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี 

                                (๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้สนอราคารายนนั ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับ

เอกสารสอบราคา ของกรม 

                                (๒) ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรือลงลายมือชือผูเ้สนอราคาอยา่งหนึงอยา่งใด หรือทงัหมดในใบ

เสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารสอบราคา ทีเป็น

สาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอืน 

                                (๔) ราคาทีเสนอมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ขเปลียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชือพร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้

                       ๕.๔ ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มี

สิทธิใหผู้เ้สนอราคาชีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอืนใดทีเกียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้กรมมีสิทธิทีจะ

ไม่รับราคา หรือไม่ทาํสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูตอ้ง 

                       ๕.๕ กรมทรงไวซึ้งสิทธิทีจะไม่รับราคาตาํสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็

ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ



ราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทงันี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อว่าการ

ตดัสิน ของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทงักรมจะพิจารณายกเลิกการสอบ

ราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือ

ไดว้่าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชชื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  

                                ในกรณีทีผูเ้สนอราคาตาํสุด เสนอราคาตาํจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดาํเนินงานตามสญัญา

ได ้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะใหผู้เ้สนอราคานนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทาํใหเ้ชือไดว้่าผูเ้สนอ

ราคาสามารถดาํเนินงานตาม สอบราคาจา้ง ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํชีแจงไม่เป็นทีรับฟังได ้กรมมีสิทธิทีจะไม่รับราคา

ของผูเ้สนอราคารายนนั  

                       ๕.๖ ในกรณีทีปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการ

คดัเลือกตามทีไดป้ระกาศรายชือไว ้ตามขอ้ ๔.๕ เป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย

อืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรม ตามขอ้ ๑.๖ กรมมีอาํนาจทีจะตดัรายชือผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชือ

ตามขอ้ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนนัเป็นผูทิ้ งงาน 

                                ในกรณีนีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีไดด้าํเนินการ

ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยงิปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

                  ๖. การทําสัญญาจ้าง 

                       ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบักรมภายใน ๑๕ วนั นบั

ถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที สอบ

ราคา ได ้ใหก้รมยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี 

                       ๖.๑ เงินสด 

                       ๖.๒ เช็คทีธนาคารสงัจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัทีทีทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นนัไม่เกิน ๓ วนัทาํ

การ 

                       ๖.๓ หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 

                       ๖.๔ หนงัสือคาํประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือบริษทั

เงินทุนหลกัทรัพย ์ทีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนัตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงไดแ้จง้ชือเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบ

หนงัสือคาํประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑ .๔ (๑) 

                       ๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                 หลกัประกนันีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้

จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

 



                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                       กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดงันี 

                                งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ทงัหมด

ให้ แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทงัทาํสถานทีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 

 

                  ๘. อตัราค่าปรับ 

                       ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 

 

                  ๙. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

                       ผูช้นะการสอบราคา ซึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสญัญาจา้งตามแบบดงัระบุใน

ขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย

กว่า ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วนั นบัถดัจากวนัทีกรมไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้

ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 

 

                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธใินการเสนอราคาและอนื ๆ 

                       ๑๐.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครังนีไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต่้อเมือกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณ

ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แลว้เท่านนั 

                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครังนีเป็นเงินทงัสิน ๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสน

หา้หมืนสีพนับาทถว้น) 

                       ๑๐.๒ เมือกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตาม สอบราคาจา้ง แลว้ ถา้

ผูรั้บจา้งจะตอ้งสงัหรือนาํสิงของมาเพืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนนัตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือใน

เสน้ทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผู ้

เสนอราคาซึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี  

                                (๑) แจง้การสงัหรือนาํสิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัถดัจาก

วนัทีผูรั้บจา้งสงัหรือซือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้

บรรทุกโดยเรืออืนได ้

                                (๒) จดัการใหสิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกสิงของนนัโดยเรืออืนทีมิใช่เรือ

ไทย ซึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนนัก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืน 

                                (๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริม

การพาณิชยนาว ี



                       ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาทีทางราชการกาํหนด

ดงัระบุไว ้ในขอ้ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ งงานตาม

ระเบียบของทางราชการ 

                       ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเพิมเติมเงือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น

ของสาํนกังาน อยัการสูงสุด (ถา้มี) 

 

                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีทีค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือ เพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี 

                       ตามเงือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีคาํนวณทีใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ

วนัที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงทีทีระดบัทีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามทีกาํหนดไวใ้น

สญัญา หรือภายใน ระยะเวลาทีกรมไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการทีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๕ 

 

                 ๑๒. การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไว้

โดย เคร่งครัด 

 

                                                                     


