ประกาศศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จานวน ๑ รายการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ มีความประสงค์ จะสอบราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าคุ้งกระเบน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ จานวน ๑ แห่ง
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ต้องเป็นผู้มีอาชีพรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
2. ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย จดทะเบียนในประเทศไทย และมีผลงานการก่อสร้าง
งานลักษณะ และประเภทเดียวกันกับงานสอบราคาจ้างมีวงเงินสัญญาละ ไม่ต่ากว่า 700,000 บาท และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ศูนย์ฯ เชื่อถือได้
3. ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามติดต่อ หรือห้ามเข้า
เสนอราคากับศูนย์ฯ
4. คุณสมบัติอื่นตามที่ระบุในเอกสารสอบราคา
ก่าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาดูสถานที่ได้ในระหว่าง วันที่ ๑4
พฤศจิกายน 255๙ จนถึงวันที่ 2๘ พฤศจิกายน 2559 และถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามและรับฟังคาชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายอานายการศูนย์ฯ ในวันและเวลาราชการ
กาหนดยื่นซองสอบราคาระหว่าง วันที่ 1๔ พฤศจิกายน 2559 ในวันและเวลาราชการ
จนถึงวันที่ 2๘ พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.00 น. ที่ฝ่ายอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี กาหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน
2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าฝ่ายอานวยการศูนย์ฯ และกาหนด เปิดซองสอบราคาในวันที่ ๒๙
พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา จ้าง ได้ที่ฝ่ายอานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบนฯ ระหว่างระหว่าง วันที่ 1๔ พฤศจิกายน 2559 จนถึง วันที่ 2๘ พฤศจิกายน 2559 (วัน
สุดท้ายเวลา 12.00 น.)ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซค์
www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3943 3216-8
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.2559

(นายประจวบ ลีรักษาเกียรติ)
ผู้อานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

เอกสารสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างที่ ๕/๒๕๕๙
การจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง จานวน 1 รายการ
ตามประกาศศูนย์ฯ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ" มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้าคุ้งกระเบน จานวน 1 รายการ มีวงเงินประมาณ
ราคากลาง ๑,๕๙๓,๐๐๐.- บาท
ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด (แบบกรมประมงเลขที่ ๑3๘/25๖๐) มาตรฐานการก่อสร้าง 1 เล่ม
(รายการประเภทอาคารและครุภัณฑ์ประกอบ)
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือสัญญาค้าประกัน
1.) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีแสดงรายการเอกสาร
1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 สูตรการปรับราคา (ค่า K)
1.8 การแบ่งงวดงาน
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียน
ชื่อทิ้งงานราชการ หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับศูนย์ฯ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานในการก่อสร้างงานประเภทเดียวกันกับงาน
ที่สอบราคาจ้างมีวงเงินสัญญาละไม่ต่ากว่า 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์ฯ
เชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบสอบราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

-2(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (1)
(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.6(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานการก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรงงาน ตามที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคาให้ครบถ้วน รวมทั้งภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.6
(2) โดยนาเอกสารตาม (1), (2) ไว้นอกซองใบเสนอราคา บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง
(3) ใส่ซองเดียวกับใบเสนอราคาปิดผนึก
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้
เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชี รายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย
และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัว
เลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคา ไม่
น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่
ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคากาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากศูนย์ฯ ให้เริ่มทางาน

-34.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้าใจในเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะ
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาในระหว่างภายในก่าหนดเวลาเปิดยื่นซองสอบราคา และเจ้าหน้าที่จะออก
ใบรับให้เป็นหลักฐานหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยให้ถือวันเวลาที่ศูนย์ฯ ลงรับเป็นเวลารับซอง และ
จะต้องได้รับภายในก่าหนดเวลายื่นซองสอบราคาเช่นกัน และให้น่าหลักฐานต่างๆ พร้อมเอกสารเสนอไป
พร้อมกับซองสอบราคาด้วย เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการฯ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการฯ ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอ
ราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และศูนย์ฯ จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทา
ดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผล
ประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ณ สถานที่รับซองเสนอราคา ในวันที่
๒๙ พฤศจิกายน 2559
เวลา 10.00 น.
และกาหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่
๒๙ พฤศจิกายน 2559
เวลา 14.30 น.
เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

-45.2 หากผู้เสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ
เท่านั้น
5.3 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของศูนย์ฯ
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก้ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ศูนย์ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 ศูนย์ฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดมิได้ รวมทั้งศูนย์ฯ
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอ
ราคากระทาไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมในการเสนอราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือศูนย์ฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
ศูนย์ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้
รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.5 ศูนย์ฯ มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
การประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้

-56 การท่าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังที่ระบุในข้อ 1.3 กับศูนย์ฯ ภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ศูนย์ฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
ศูนย์ฯ จะจ่ายเงินค่างานแต่ละงวดให้โดยแบ่งงวดงานไม่เกิน ๔ งวด ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบจากศูนย์ฯ และให้เป็นไปตามที่ศูนย์ฯ อนุมัติ (ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา)
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความช่ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า สองปี นับ
ถัดจากวันที่ศูนย์ฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน เจ็ดวัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
10.1 การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาซื้อหรือสัญญาจ้างได้ต่อเมื่อพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 จะประกาศใช้ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 60 จากสานักงบประมาณแล้ว และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25 ๖๐ จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว
ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
10.2 เมื่อศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคา
จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสั่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-6(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์ฯ คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุในข้อ 7 ศูนย์ฯ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
10.4 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามหลักสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ (หรือตามรายการแนบแล้วแต่กรณี)
P = (Po) x (K)
กาหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่าจ้างเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้สัญญาแล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องการเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม
4% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่ศูนย์ฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อศูนย์ฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามเอกสาร
สอบราคานี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือการช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช ., ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
12.1
ช่างก่อสร้าง
13. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท่าและติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ดังนี้
13.1ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมดวงตราหน่วย
งานเจ้าของ โครงการ
13.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
13.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
13.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทศัพท์

-713.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
13.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
13.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
14. ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก่าหนดไว้โดยเคร่งครัด

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ
๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

