ประกาศจังหวัดระนอง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
--------------------------------------------------ด้วยจังหวัดระนอง โดยสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง มีควำมประสงค์จะสอบรำคำจ้ำง
ซ่อมแซมปรับปรุงอำคำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรสอบรำคำครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 535,000.-บำท (ห้ำแสนสำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำง ซึ่งมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 100,000.-บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้
เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของจังหวัดระนอง
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่จังหวัดระนอง ณ
วันประกำศสอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรสอบ
รำคำจ้ำงครั้งนี้
กำหนดยื่นซองสอบรำคำ ในวันที่ 7 ตุลำคม 2558 ถึงวันที่ 19 ตุลำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ
08.30 นำฬิกำ ถึง เวลำ 16.30 นำฬิกำ ณ สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง เลขที่ 5 ถนนดับคดี ตำบล
เขำนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอรำคำในวันที่ 21 ตุลำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ
10.00 นำฬิกำ เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำจ้ำง ได้ที่สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง ถนนดับคดี
ตำบลเขำนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ในวันที่ 7 ตุลำคม 2558 ถึง วันที่ 19 ตุลำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ
08.30 นำฬิกำ ถึง 16.30 นำฬิกำ ดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.probation.go.th หรือสอบถำมทำง
โทรศัพท์หมำยเลข 0 7782 3876-7 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2558

(นำงสำวทรงศิริ มุสิกะ)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดระนอง

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558
การจ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
ตามประกาศจังหวัดระนอง
ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2558
ด้วย จังหวัดระนอง โดยสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง มีควำมประสงค์จะสอบรำคำจ้ำง
เหมำปรับปรุงและซ่อมแซมอำคำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง ณ อำคำรสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัด
ระนอง เลขที่ 5 ถนนดับคดี ตำบลเขำนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรำยกำรละเอียด
1.2 แบบใบเสนอรำคำ
1.3 แบบสัญญำจ้ำง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันสัญญำ
(2) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
(3) หลักประกันผลงำน
1.5 สูตรกำรปรับรำคำ
1.6 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1.8 รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ.(Bill of Quantities)
(รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ข้อมูลได้
เท่ำเทียมกันและเพื่อให้ประชำชนเข้ำตรวจดูได้)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำง
2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
สอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เสนอเสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของจังหวัด
ระนอง

-22.6 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำง ประเภทเดียวกันกับงำนที่สอบ
รำคำจ้ำง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 100,000.-บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรง
กับส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำย
บัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จังหวัดระนองเชื่อถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด
เป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) หนังสือแสดงหลักฐำนทำงกำรเงิน สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบ
ในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อำนำจให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(2) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง หรือใบแจ้งปริมำณงำน ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ
อุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(4) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบ
ในข้อ 1.7 (2)

-34. การเสนอราคา
4.1 ผู้ เ สนอรำคำต้ อ งยื่ น เสนอรำคำตำมแบบที่ กำหนดไว้ ใ นเอกสำรสอบรำคำนี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจน
จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำ พร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุ และรำคำในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้เสนอเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วย
และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้องทั้งนี้รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง / หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกจังหวัดระนองให้เริ่มทำงำน
4.4 ก่อนยื่นซองสอบรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำแบบรูปและรำยละเอียดฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำ ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่ำหน้ำซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
ระนอง โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2558” ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับซอง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม 2558 ถึง วันที่ 19 ตุลำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 08.30 นำฬิกำ ถึงเวลำ
16.30 นำฬิกำ ณ สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง เลขที่ 5 ถนนดับคดี ตำบลเขำนิเวศน์ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง ในวันทำกำรของทำงรำชกำร
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองเสนอรำคำโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำย
ว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ 1.6 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำ
หรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ว่ำมีผู้เสนอรำคำกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.6 (2) และคณะ
กรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกและจังหวัดระนองจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำเพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
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ข้ำงต้น ณ ห้องประชุมสำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง เลขที่ 5 ถนนดับคดี ตำบลเขำนิเวศน์ อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง ในวันที่ 21 ตุลำคม 2558 ตั้งแต่เวลำ 10.00 นำฬิกำ เป็นต้นไป
กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรคห้ำ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำ กำรเปิดซองใบเสนอ
รำคำ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำร
อย่ำงยิ่ง และในกรณีท่ี ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิก
กำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้จังหวัดระนองจะพิจำรณำตัดสินด้วย รำคำรวม
5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ
รำคำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้วคณะกรรมกำร ฯ จะ
ไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไป
จำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์
ต่อทำงรำชกำรเท่ำนั้น
5.3 จังหวัดระนอง สงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีรับเอกสำรสอบรำคำหรือในหลักฐำน
กำรรับเอกสำรสอบรำคำของจังหวัดระนอง
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำง
หนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำที่เป็น
สำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
(4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำ
มิได้ลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำ หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ
หรือจังหวัดระนอง มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
รำคำได้ จังหวัดระนองมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำหำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่
ถูกต้อง
5.5 จังหวัดระนอง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุดหรือรำคำหนึ่งรำคำใดหรือรำคำ
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรือ
อำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดระนองเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ
มิได้ รวมทั้งจังหวัดระนองจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำและลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็น
ผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระทำโดยไม่สุจริต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
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คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือจังหวัดระนองจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่อ
ได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมสอบรำคำจ้ำงให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
จังหวัดระนองมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำ
ที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.6 จังหวัดระนองมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำมีสิทธิ์ได้รับ
กำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ 4.5 และจังหวัดระนองจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำ
รำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรเปิดซอง
ใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับ
จังหวัดระนอง ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำค่ำจ้ำงที่สอบรำคำได้ ให้จังหวัดระนองยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกัน
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ “สำนักงำนคุมประพฤติจังหวัดระนอง” โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำร
6.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)
6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์ และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร
สอบรำคำ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดระนอง จะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็น 1 งวด ดังนี้
งวดสุดท้ำย เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 100 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ 17 จะกำหนดในอัตรำร้อยละ 0.10 ของค่ำจ้ำง
ตำมสัญญำต่อวัน

-69. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำงตำมแบบ ดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
2 ปี นับถัดจำกวันที่จังหวัดระนองได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
10. การหักเงินประกันผลงาน
ในกำรจ่ำยเงินแต่ละงวด จังหวัดระนองจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ำยใน
งวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงำน ในกรณีที่เงินประกันผลงำนจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน (สำหรับสัญญำ
ที่เป็นรำคำต่อหน่วย) หรือของค่ำจ้ำงทั้งหมด (สำหรับสัญญำที่เป็นรำคำเหมำรวม)
ผู้รับจ้ำงมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงำนคืน โดยผู้รับจ้ำงจะต้องวำงหนังสือค้ำประกันของ
ธนำคำร ซึ่งออกโดยธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ำ
ประกันของบรรษัทเงินทุกอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดัง
ระบุไว้ในข้อ 1.4 (3) มำวำงไว้ต่อจังหวัดระนอง เพื่อเป็นประกันแทนก็ได้
จังหวัดระนองจะคืนเงินประกันผลงำนและ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนำคำรดังกล่ำว
ให้แก่ผู้รับจ้ำงพร้อมกับกำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2558
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อจังหวัดระนอง ได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำง
จำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. 2558 แล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำร สอบรำคำ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 535,000.บำท (ห้ำแสนสำมหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
11.2 เมื่อจังหวัดระนอง ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำง
ตำมกำรสอบรำคำจ้ำง ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของ
นั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
7 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี

-711.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งจังหวัดระนองได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรือข้อตกลงภำยใน
เวลำที่ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 จังหวัดระนองอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี)
รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
11.4 จังหวัดระนอง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำ
ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมำใช้ในกรณี
ที่ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2532 เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่
กำหนดไว้ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่จังหวัดระนองได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้
ระบุในข้อ 1.5
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดระนอง ได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำง
ตำมประกำศนี้แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำวผู้เสนอรำคำจะต้องมีและ
ใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกสถำบันวิ ชำชีพ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 ของแต่ละ
สำขำช่ำง แต่จะต้องมีช่ำงจำนวนอย่ำงน้อย 1 คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดังต่อไปนี้
12.1 สำขำช่ำงก่อสร้ำง
12.2 สำขำช่ำงไฟฟ้ำ
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่ำงทั้งหมดโดยจำแนกตำมแต่ละสำขำช่ำงและ
ระดับช่ำง พร้อมกับระบุรำยชื่อช่ำงผู้ที่ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงหรือผู้ควบคุมงำนก่อนเริ่มลงมือทำงำน
และพร้อมที่จะให้ผู้ว่ำจ้ำงหรือเจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำงตรวจสอบดูได้ตลอดเวลำกำรทำงำนตำมสัญญำนี้ ของผู้รับจ้ำง
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและ
ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
จังหวัดระนอง
วันที่ 7 ตุลำคม 2558

