
เอกสารสอบราคาจาง  เลขที่  ๑๒/๒๕๕๔
การจางเหมากอสรางรั้วสํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔

------------------------------

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งตอไปนี้เรียกวา  “จังหวัด”  มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา
กอสรางรั้วสํานักงานเกษตรจังหวัด  งบประมาณ  ๑๒๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)      
ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามรายละเอียดใบเสนอราคาที่แนบ  ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑แบบรูปรายการละเอียด  
๑.๒แบบใบเสนอราคา
๑.๓แบบสัญญาจาง
๑.๔แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑)  หลักประกันสัญญา
(๑)  หลักประกันผลงาน

๑.๕สูตรการปรับราคา  (คา K)
ใชสูตร  K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕ It/Io + ๐.๑๐ Ct/Co + ๐.๔๐ Mt/Mo + ๐.๑๐ St/So 

๑.๖บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๗แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ  และได

แจงเวียนชื่อแลว  หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น  เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

๒.๓ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
สอบราคา  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖

๒.๔ผู เสนอราคาตองไมเปนผู ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิ เสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน  ๒  สวน  คือ
๓.๑สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

/(ก)  หางหุนสวน...



๒

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒สวนที่ ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒)  หลักประกันซอง  ตามขอ  ๕  (ถามี)
(๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางยอนหลักไมเกิน  ๓  ป  นับจากวันประกาศสอบ

ราคา  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔)  บัญชีรายการกอสราง (ใบแจงปริมาณงานและราคา) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ 

๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ ตก  
เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวทุกแหง

๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในใบแจงปริมาณงานและราคาให
ครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐  วัน  นับแตวันเปดซองใบ
เสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได

/๔.๓  ผูเสนอ...



๓

๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน  ๑๕  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจากจังหวัดใหเริ่มทํางาน

๔.๔  กอนยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป  และรายละเอียด 
ฯลฯ  ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา

๔.๕ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย  จาหนาซองถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคา  โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่   ๑๒/
๒๕๕๔”  ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาไดตั้งแตวันประกาศสอบราคาเปนตนไป  จนถึงวันที่  ๘  กันยายน  
๒๕๕๔   ณ  สํานักงานเกษตรจังหวัด ในวันและเวลาราชการ

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว  จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ

รายวา  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น   ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ  วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอ
ราคาวา  มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด
รายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา  และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัย
ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ   สํานักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันที่  ๙  กันยายน  ๒๕๕๔  
ตั้งแตเวลา  ๑๐.๐๐  น.  เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอ
ราคา  เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว  จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวมทั้งสิ้นที่ปรากฏไวในใบ

เสนอราคา
๕.๒หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลว  คณะกรรมการฯ จะไม
รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอจังหวัดเทานั้น

/๕.๓  จังหวัดสงวน...



๔

๕.๓จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผัน  ในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด

(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
จังหวัดมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๕จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้ง
จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอราคาอันเปน
เท็จ  หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เปนตน

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือจังหวัดจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดมีสิทธิ
ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

๕.๖ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา  ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูเสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม  ตามขอ ๑.๖  จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ  ตามขอ ๔.๕  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปน
ผูทิ้งงาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได

๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓  กับจังหวัดภายใน  

๗ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่สอบราคาไดใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

๖.๑เงินสด
๖.๒เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น  

ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ

/๖.๓  หนังสือค้ํา...



๕

๖.๓หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในขอ 
๑.๔ (๑)

๖.๔หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆทราบแลว  
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

๖.๕พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ

ราคา  (ผูรับจาง)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๗. คาจางและการจายเงิน
๗.๑ (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)**

จังหวัดจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวยที่
กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีตอไปนี้

(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  ๑๒๕  (หนึ่งรอยยี่สิบหา)  
แตไมเกินรอยละ  ๑๕๐  (หนึ่งรอยหาสิบ)  ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและ
ราคา  จะจายใหในอัตรารอยละ  ๙๐  (เกาสิบ)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ  ๑๕๐  (หนึ่งรอยหาสิบ) 
ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหในอัตรารอยละ  ๘๓  (แปด
สิบสาม)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ  ๗๕  (เจ็ดสิบหา)  ของปริมาณงานที่
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา  และจะจายเพิ่ม
ชดเชยเปนคา  overhead  และ  mobilization  สําหรับงานรายการนั้น  ในอัตรารอยละ  ๑๗  (สิบเจ็ด) ของ
ผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ   กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง
คูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา

(๔) จังหวัดจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน  ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่จังหวัดจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

จังหวัดจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง  เมื่อ
จังหวัดหรือเจาหนาที่ของจังหวัดไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตาม
ขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ  จังหวัดจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง

การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
๗.๒ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)**

จังหวัดจะจายเงินคาจาง  โดยแบงออกเปน  ๑  งวด  (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินใน
อัตรารอยละ  ๑๐๐  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา  รวมทั้งทํา
สถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗  จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐  ของคาจางตามสัญญา

ตอวัน

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

/ผูชนะการสอบ...



๖

ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 
๑.๓  แลวแตกรณี  จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา......-......เดือน....๒......ป  นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐.การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด  จังหวัดจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐  ของเงินที่ตองจายในงวดนั้น

เพื่อเปนหลักประกันผลงาน  ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน  (สําหรับ
สัญญาที่เปนราคาตอหนวย)  หรือของคาจางทั้งหมด  (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)

ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  หรือหนังสือ
ค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  มาวางไวตอจังหวัด   เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได

จังหวัดจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย

๑๑.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้  ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปของกรมสงเสริม

การเกษตรซึ่งเปนเงินงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๔  ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการ  การลงนามใน
สัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณประจําปของกรมสงเสริม
การเกษตร แลวเทานั้น

ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น  ๑๒๕,๐๐๐  บาท (หนึ่ง-
แสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)

๑๑.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบ
ราคาจางแลว  ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๖  จังหวัดจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) อาทิเชน 

/คาความเสียหาย...
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คาความเสียหายกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกใหเขามาทําสัญญาแลวไมมาทําสัญญา อันสงผล
ใหราชการตองจางผูเสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกวา เปนตน  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ

๑๑.๔ จังหวัด สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๒.  การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕  จะนํามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว

ในสัญญา   หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน  ขอ ๑.๕

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ

นี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว   ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก (สถาบันของทางราชการ)  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.  และ ปวท.  หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.  รับรองใหเขารับราชการได  ในอัตราไมต่ํากวา รอยละ ๑๐  ของแตละ
สาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย  ๑  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้

๑๓.๑   …………ปวส.ชางกอสราง……………………………………………
๑๓.๒   …………………………………………………………………………………
………………………………ฯ ล ฯ…………………………………………..

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๒๒  สิงหาคม  ๒๕๕๔


