
 

 

ประกาศอําเภอสันติสุข 
เรื่อง   สอบราคาจ�างเหมาปรับปรงุอาคารสํานกังานและบ�านพักเรอืนแถวข�าราชการ   3 ยูนิต               

ของสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข 
.......................................................... 

ด�วยอําเภอสันติสุข มีความประสงค)จะปรับปรุงอาคารสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุขและ
บ�านพักเรือนแถวข�าราชการ 3 ยูนิต ของสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข กําหนดเวลาท่ีต�องการใช�งาน
ภายใน  40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ�างท่ีแนบท�าย
ประกาศสอบราคานี้  ซึ่งคํานวณราคากลางได�เป5นเงินท้ังส้ิน 1,235,000 บาท (หนึ่งล�านสองแสนสามหมื่น
ห�าพันบาทถ�วน)   

ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมคีุณสมบตั ิดังต>อไปนี ้
๑. เป5นนติิบคุคล ผู�มีอาชีพรบัจ�างงานท่ีสอบราคาจ�างดังกล>าว ซึ่งมีผลงานก>อสร�าง

ประเภทเดียวกัน ในวงเงนิไม>น�อยกว>า 600,000 บาท 
                   ๒. ไม>เป5นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�งเวียนช่ือแล�ว 
                   ๓. ไม>เป5นผู�ได�รบัเอกสิทธิห์รือความคุ�มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม>ยอมขึน้ศาลไทย เว�นแต>
รัฐบาลของผู�ประสงค)จะเสนอราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธิค์วามคุ�มกนัเช>นว>านัน้ 

๔. ไม>เป5นผู�มีผลประโยชน)ร>วมกันกับผู�ประสงค)จะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคา
ให�แก>อําเภอสันติสุข ณ วันท่ีประกาศสอบราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส) หรือไม>เป5นผู�กระทําการอัน
เป5นการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเป5นธรรมในการสอบราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ครั้งนี้ 

5. นิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู>สัญญากับหน>วยงานของรัฐซึ่งได�ดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างด�วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส) (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส)
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต)ศูนย)ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 

7. คู>สัญญาต�องรับและจ>ายเงินผ>านบัญชีธนาคาร เว�นแต>การจ>ายเงินแต>ละครั้งซึ่งมีมูลค>า
ไม>เกินสามหมื่นบาทคู>สัญญาอาจจ>ายเป5นเงินสดก็ได� 

กําหนดดูสถานท่ีก>อสร�างในวันท่ี  8  พฤศจิกายน ๒๕๕9 ตั้งแต>เวลา 10.00 น. ถึง
เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข  อําเภอสันติสุข  จังหวัดน>าน ผู�ท่ีไม
ไปดูสถานท่ี และ
ประสงค�จะย่ืนเสนอราคา อําเภอจะถือว
าท
านเสมือนไปดูสถานท่ีดําเนินการแล�ว 

กําหนดย่ืนซองสอบราคา ได�ตั้งแต>วันนี้เป5นต�นไป  จนถึงในวันท่ี  10 พฤศจิกายน 
2559 ตั้งแต>เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ณ  สํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข  ต.ดู>พงษ)       
อ.สันติสุข  จ.น>าน เว�นวันหยุดราชการ  กําหนดเป[ดซอง ใบเสนอราคา ในวันท่ี   11  พฤศจิกายน  2559 
เวลา  10.00  น. เป5นต�นไป  ณ. สํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข   

 



 



เอกสาร สอบราคาจ�าง เลขท่ี  01 /2560 
ปรับปรุงอาคารสํานักงานและบ�านพักเรือนแถวข�าราชการ 3 ยนูิต  

ของสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข 
ตามประกาศ อําเภอสันติสุข 

ลงวันท่ี 31  ตุลาคม   2559 
----------------------------------------- 

 อําเภอสันติสุข ซ่ึงต>อไปนี้เรียกว>า “อําเภอ” มีความประสงค)จะสอบราคาจ�างเหมาปรับปรุงอาคาร 
สํานักงานเกษตรอําเภอและบ�านพักเรือนแถวข�าราชการ 3 ยูนติ ของสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข  สถานท่ี 
ก>อสร�าง ณ บริเวณสํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข   อําเภอสันติสุข   จังหวัดน>าน  โดยมีข�อแนะนําและ 
ข�อกําหนดดังต>อไปนี้ 
 ๑.   เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาจ�าง 
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

(๑)   หลักประกันสัญญา 
  ๑.5 บทนิยาม 
  (๑)   ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน)ร>วมกัน 
  (๒)   การขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเป5นธรรม 
 ๑.6    แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑)   บัญชีเอกสารส>วนท่ี ๑ 
  (๒)   บัญชีเอกสารส>วนท่ี ๒ 
 ๑.7    รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก>อสร�างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
 1.8  สูตรการปรับราคา ค>าK                          
  2.   คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 

๒.๑ ผู�เสนอราคาต�องเป5นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�าง 
๒.๒ ผู�เสนอราคาต�องไม>เป5นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได�แจ�ง

เวียนชื่อแล�ว หรือไม>เป5นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป5นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๒.๓ ผู�เสนอราคาต�องไม>เป5นผู�มีผลประโยชน)ร>วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม>เป5นผู�กระทําการอันเป5นการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเป5นธรรมตามข�อ ๑.5(2) 

๒.๔ ผู�เสนอราคาต�องไม>เป5นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม>ยอมข้ึนศาลไทย 
เว�นแต>รัฐบาลของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช>นว>านั้น 

    ๒.5 ผู�เสนอราคาต�องมีผลงานก>อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ�างในวงเงินไม>น�อยกว>า 
600,000 บาท และเป5นผลงานท่ีเป5นคู>สัญญาโดยตรงกับส>วนราชการ หน>วยงานตามกฎหมายว>าด�วยระเบียบ
บริหารราชการส>วนท�องถ่ิน หน>วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให�มีฐานะเป5นราชการบริหารส>วนท�องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน>วยงานเอกชนท่ีจังหวัดเชื่อถือ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข�าเป5นคู>สัญญากับหน>วยงานภาครัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�าง          
ด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส) (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส)               
ของจังหวัดบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต)ศูนย)ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
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2.7 คู>สัญญาต�องรับและจ>ายเงินผ>านบัญชีธนาคาร เว�นแต>การจ>ายเงินแต>ละครั้งซ่ึงมีมูลค>า 
ไม>เกินสามหม่ืนบาทคู>สัญญาอาจจ>ายเป5นเงินสดก็ได� 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร�อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว�นอกซอง
ใบเสนอราคาเป5น ๒ ส>วน คือ 

 ๓.๑ ส�วนท่ี ๑ อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

 (๑) ในกรณีผู�เสนอราคาเป5นนิติบุคคล 

 (ก)  ห�างหุ�นส>วนสามัญหรือห�างหุ�นส>วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ�นส>วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

 (ข)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห)สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ  ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�นราย
ใหญ>พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

                        (๒) ในกรณีผู�เสนอราคาเป5นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช>นิติบุคคลให�ยื่น                  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�นั้น  สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป5นหุ�นส>วน (ถ�ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�เป5นหุ�นส>วน  พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 

 (3) ในกรณีผู�เสนอราคาเป5นผู�เสนอราคาร>วมกันในฐานะเป5นผู�ร>วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญา        
ของการเข�าร>วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ร>วมค�า และในกรณีท่ีผู�เข�าร>วมค�าฝjายใดเป5นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช>สัญชาติไทย ก็ให�ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู�ร>วมค�าฝjายใดเป5นนิติบุคคล ให�ยื่นเอกสาร 
ตามท่ีระบุไว�ใน  (๑) 

 (4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย)  สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค>าเพ่ิม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

(5) บัญชีเอกสารส>วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข�อ  ๑.6 (๑)   

 ๓.๒ ส�วนท่ี  ๒  อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

 (๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป[ดอากรแสตมปkตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบอํานาจ         
ให�บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

 (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก>อสร�างพร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง  

 (3) บัญชีรายการก>อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน)  ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ) 
ค>าแรงงาน ภาษีประเภทต>างๆ รวมท้ังกําไรไว�ด�วย    

 (๕) บัญชีเอกสารส>วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข�อ ๑.6 (๒)   

 ๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม>มี 
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อของผู�เสนอราคาให�ชัดเจน 
จํานวนเงินท่ีเสนอจะต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม>มีการขูดลบหรือแก�ไข หากมีการขูดลบ    
ตก เติม แก�ไขเปลี่ยนแปลงจะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห>ง 
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๔.๒ ผู�เสนอราคาจะต�องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก>อสร�างให�ครบถ�วน 
 ในการเสนอราคาให�เสนอเป5นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม              

และหรือราคาต>อหน>วย และหรือต>อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอ 

          จะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม>ตรงกัน ให�ถือตัวหนังสือ
เป5นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น  ซ่ึงรวมค>าภาษีมูลค>าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค>าใช�จ>ายท้ังปวงไว�แล�ว 

 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม>น�อยกว>า  90 วัน  นับแต>วันเป[ดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 

๔.๓ ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก>อสร�างแล�วเสร็จไม>เกิน 40 วัน นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ�าง   

๔.๔ ก>อนยื่นซองสอบราคา ผู�เสนอราคาควรตรวจดูร>างสัญญา  แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ      
ให�ถ่ีถ�วนและเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก>อน ท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร       
สอบราคา 

๔.๕ ผู� เสนอราคาจะต�องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีป[ดผนึกซองเรียบร�อย จ>าหน�าซองถึง
คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว>า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี
01/2559” ยื่นต>อคณะกรรมการรับและเป[ดซองสอบราคา ต้ังแต>วันท่ี  31 ตุลาคม  2559 ระหว>างเวลา 
08.30 .น. ถึง 16.30 น. ณ ฝjายธุรการ สํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข  เม่ือพ�นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา
แล�ว จะไม>รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคา   
แต>ละรายว>า  เป5นผู� เสนอราคาท่ี มีผลประโยชน)ร>วมกันกับผู� เสนอราคารายอ่ืน ตามข�อ ๑ .5 (๑)   
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม> และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกก>อน การเป[ดซอง 
ใบเสนอราคา   

 หากปรากฏต>อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ก>อนหรือในขณะท่ีมีการเป[ดซอง 
ใบเสนอราคาว>า มีผู�เสนอราคากระทําการอันเป5นการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเป5นธรรมตามข�อ ๑.5 (๒)  
และคณะกรรมการฯ เชื่อว>ามีการกระทําอันเป5นการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเป5นธรรม  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคารายนั้นออกจากการเป5นผู�เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ
การคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล>าวเป5นผู�ท้ิงงาน  เว�นแต>คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได�ว>าผู�เสนอราคารายนั้นเป5นผู�ท่ีให�ความร>วมมือเป5นประโยชน)ต>อการพิจารณาของทางราชการและมิได�
เป5นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล>าว 

 ผู�เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป5นผู�เสนอราคา เพราะเหตุเป5นผู�เสนอราคา                   
ท่ีมีผลประโยชน)ร>วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป5นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอัน
เป5นการขัดขวางการแข>งขันราคาอย>างเป5นธรรม อาจอุทธรณ)คําสั่งดังกล>าวต>อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต>
วันที่ได�ร ับแจ�งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ)ของปลัดกระทรวง 
ให�ถือเป5นท่ีสุด 

 คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาจะเป[ดซองใบเสนอราคาของผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ
การคัดเลือกดังกล>าวข�างต�น ณ สํานักงานเกษตรอําเภอสันติสุข  ในวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2559  ต้ังแต>เวลา  
10.00 น. เป5นต�นไป 
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  การยื่นอุทธรณ)ตามวรรคห�า  ย>อมไม>เป5นเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเป[ดซองใบเสนอราคา 
เว�นแต>ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว>า การขยายระยะเวลาดังกล>าว จะเป5นประโยชน)แก>ทางราชการอย>างยิ่ง                   
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ)และเห็นว>าการยกเลิกการเป[ดซองใบ
เสนอราคาท่ีได�ดําเนินการไปแล�วจะเป5นประโยชน)แก>ทางราชการอย>างยิ่ง ให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก 
การเป[ดซองใบเสนอราคาดังกล>าวได� 

 5. หลักเกณฑ+และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ อําเภอจะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม 

5.2   หากผู�เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม>ถูกต�องตามข�อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคา
ไม>ถูกต�อง หรือไม>ครบถ�วนตามข�อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม>ถูกต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการฯ จะไม>รับ
พิจารณาราคาของผู�เสนอรายนั้น  เว�นแต>เป5นข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส>วนท่ีมิใช>สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว>าจะเป5นประโยชน)
ต>ออําเภอเท>านั้น 
  5.3 อําเภอสงวนสิทธิไม>พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม>มีการผ>อนผัน ในกรณี
ดังต>อไปนี้ 

(๑) ไม>ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู�รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน       
การรับเอกสารสอบราคาของอําเภอ 

(๒) ไม>กรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย>างหนึ่งอย>างใด   หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา  

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต>างไปจากเ ง่ือนไขท่ี กําหนดในเอกสารสอบราคา                        
ท่ีเป5นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก>ผู�เสนอราคารายอ่ืน 

(๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก�ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู�เสนอราคามิได�ลงลายมือ
ชื่อ พร�อมประทับตรา(ถ�ามี) กํากับไว� 
 5.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป[ดซองสอบราคาหรือ
อําเภอ มีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได� 
อํา เภอมีสิทธิ ท่ี จะไม> รั บราคาหรือไม> ทํ าสัญญา หากหลักฐานดังกล> าว ไม> มีความเหมาะสมหรือ 
ไม>ถูกต�อง 

  5.๕ อําเภอทรงไว�ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม>รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด  
ก็ได�และอาจพิจารณาเลือกจ�าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม>พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต>จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน)ของทางราชการเป5นสําคัญ และ
ให�ถือว>าการตัดสินของจังหวัดเป5นเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค>าเสียหายใด ๆ มิได� รวมท้ังอําเภอจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู�เสนอราคาเป5นผู�ท้ิงงาน  ไม>ว>าจะเป5นผู�เสนอราคาท่ีได�รับการ
คัดเลือกหรือไม>ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได�ว>าการเสนอราคากระทําการโดยไม>สุจริต เช>น การเสนอเอกสาร 
อันเป5นเท็จ หรือใช�ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป5นต�น 
  ในกรณีท่ีผู� เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว>าไม>อาจดําเนินงาน 
ตามสัญญาได� คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรืออําเภอ จะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว>า ผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ�างให�เสร็จสมบูรณ) หากคําชี้แจงไม>
เป5นท่ีรับฟpงได� จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม>รับราคาของผู�เสนอราคารายนั้น 
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 5.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการเป[ดซองสอบราคาว>า ผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิ     
ได�รับการคัดเลือกตามท่ีได�ประกาศรายชื่อไว� ตามข�อ ๔.๕  เป5นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน)ร>วมกันกับผู�เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป5นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป5นการขัดขวางการแข>งขันราคา
อย>างเป5นธรรม ตามข�อ ๑.5 จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกดังกล>าว ออก
จากประกาศรายชื่อ  ตามข�อ ๔.๕  และอําเภอจะพิจารณาลงโทษผู�เสนอราคารายนั้นเป5นผู�ท้ิงงาน 
 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว>า การยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอราคาท่ีได� 
ดําเนินการไปแล�วจะเป5นประโยชน)แก>ทางราชการอย>างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเป[ดซองใบเสนอ
ราคาดังกล>าวได� 

 6. การทําสัญญาจ�าง 
 ผู �ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�างตามแบบสัญญา ดังระบุในข�อ ๑.๓ กับอําเภอ                
ภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป5นจํานวนเงินเท>ากับ 
ร�อยละ 5 ของราคาค>าจ�างท่ีสอบราคาได�  ให�อําเภอยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา โดยใช�หลักประกันอย>างหนึ่ง
อย>างใดดังต>อไปนี้  

6.1 เงินสด 
6.2     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ>ายให�แก>อําเภอ โดยเป5นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก>อนหน�านั้น ไม>เกิน     

๓ วัน   ทําการของทางราชการ 
6.3   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุใน ข�อ ๑.๔ (1) 
6.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห>งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ      

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย)ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย)และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน              
ตามประกาศของธนาคารแห>งประเทศไทย ซ่ึงได�แจ�งชื่อเวียนให�ส>วนราชการต>าง ๆ ทราบแล�ว โดยอนุโลมให�ใช�              
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข�อ ๑.๔ (1) 

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 หลักประกันนี้จะคืนให� โดยไม>มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบราคา 
(ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาจ�างแล�ว 

 7. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
  อําเภอจะจ>ายเงินค>าจ�างท้ังหมดจํานวน 2 งวด เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงานตามรายละเอียดดังนี้ 
  งวดงานท่ี 1 คิดเป5นเงิน 20% ของวงเงินตามสัญญา เม่ือผู�รับจ�างดําเนินการปรับปรุงอาคาร
สํานักงานแล�วเสร็จ พร�อมทําความสะอาดสถานท่ีก>อสร�างให�เรียบร�อย 
  งวดงานท่ี 2 คิดเป5นเงิน 80% ของวงเงินตามสัญญาเม่ือผู�รับจ�างปฏิบัติงานแล�วเสร็จตาม
สัญญาจ�างท้ังหมด พร�อมทําความสะอาดสถานท่ีก>อสร�างให�เรียบร�อย  
 

 8. อัตราค�าปรับ 
 ค>าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร�อยละ 0.10 ของค>าจ�างตามสัญญาต>อวัน 
 
 
 



-6- 
 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
 ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป5นหนังสือ หรือทําสัญญาจ�าง ตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๓
แล�วแต>กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร>องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม>น�อยกว>า  2 ปt นับถัดจาก
วันท่ีอําเภอได�รับมอบงาน  โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ>อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร>อง 

10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
    10.๑ เงินค>าจ�างสําหรับงานจ�างครั้งนี้ ได�มาจากเงินงบประมาณรายจ>ายประจําปt พ.ศ.2560 

(งบลงทุน)  แผนงบประมาณ พ้ืนฐานด�านการสร�างความสามารถในการแข>งขันของ งบลงทุน ค>าท่ีดินและ
สิ่งก>อสร�าง   

ราคากลางของงานก>อสร� างในการสอบราคาครั้ งนี้  เป5นเ งิน 1 ,235,000 บาท               
(หนึ่งล�านสองแสนสามหม่ืนห�าพันบาทถ�วน)   
           ๑0.๒ เม่ืออําเภอได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใด ให�เป5นผู�รับจ�าง และได�ตกลงจ�างตาม
ประกาศสอบราคาจ�างแล�ว ถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ�างดังกล>าวเข�ามาจากต>างประเทศ 
และของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยู>  และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ี
รัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซึ่งเป5นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว>า
ด�วยการส>งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (๑)  แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล>าวเข�ามาจากต>างประเทศ ต>อสํานักงานคณะกรรมการ
ส>งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน  ๗ วัน  นับต้ังแต>วันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือของจากต>างประเทศ  เว�นแต>เป5นของท่ี
รัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
 (๒) จัดการให�สิ่งของดังกล>าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช>นเดียวกับเรือไทย              
จากต>างประเทศมายังประเทศไทย เว�นแต>จะได�รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส>งเสริมการพาณิชยนาวี            
ให�บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช>เรือไทย ซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช>นนั้นก>อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป5นของท่ีรัฐมนตรีว>าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไม>ปฏิบัติตาม(๑)หรือ(๒)  ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดตามกฎหมายว>าด�วยการ
ส>งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑0.๓ ผู�เสนอราคาซ่ึงอําเภอได�คัดเลือกแล�ว ไม>ไปทําสัญญา หรือข�อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๗  จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือคํ้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให�เป5นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 ๑0.๔ อําเภอสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก�ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เป5นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
 
 
 
 
 
 
 



 


