
 

  
 
 
 

ประกาศจังหวัดน่าน 
เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานและรั้ว 

ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  
.......................................................... 

  ด้วยจังหวัดน่าน   มีความประสงค์จะด าเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ส านักงานและรั้วส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้งานภายใน  120 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างที่แนบท้ายประกาศสอบราคานี้  ซึ่งค านวณราคากลางได้
เป็นเงินทั้งสิ้น 847,700 บาท ราคากลางของทางราชการดังกล่าวไม่ถือเป็นข้อผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้อง
พิจารณาไปตามนั้น  ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคาเอง และ  จะน าราคากลางของ
ทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าปรับปรุงในภายหลังมิได้ 
  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนิติบุคคลทีม่ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์คุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ     

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด ณ วันประกาศ

สอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
    5. ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อย

กว่า  1,000,000  .-  บาท  และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย  
ระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ินหน่วยงานอื่นซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดน่านเชื่อถือ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป  จนถึงในวันที่  27  สิงหาคม  2557 ตั้งแต่
เวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2  ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ถนนรอบเมืองทิศ
ตะวันตก  ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน เว้นวันหยุดราชการ  ก าหนดดูสถานที่ด าเนินการ วันที่ 20    สิงหาคม 2557 
ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที ่และประสงค์จะยื่นเสนอราคา จังหวัดจะถือว่าท่านเสมือนไปดูสถานที่ด าเนินการแล้ว ก าหนดเปิด
ซอง     ใบเสนอราคาในวันที่  28  สิงหาคม  2557 เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป  ณ. ห้องประชุมส านักงานเกษตร
จังหวัดน่าน   

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 1,000 บาท  และสอบถามรายละเอียดได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  27  สิงหาคม  2557  ตั้งแต่
เวลา 08.30- 16.30  น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  054-710246 ต่อ 11         
ดูรายละเอียดได้ท่ี www.nan.doae.go.th , www.gprocurement.go.th 

  ประกาศ   ณ  วันที่   18   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  2557 
 
    
        (นายอุดมศักดิ์  ค ามูล) 
      เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
              ผูว้่าราชการจังหวัดน่าน 
 

http://www.nan.doae.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


 

 
  เอกสารสอบราคาเลขที่  01/2557 

สอบราคาจ้างเหมาปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารส านักงานและรั้วส านักงานเกษตรจังหวดัน่าน 
ตามประกาศจงัหวัดน่าน 

ลงวันที ่18 สิงหาคม  2557 
........................................................... 

 
  ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด”  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานและรั้วส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน ก าหนดเวลาที่ต้องการ
ใช้งานภายใน  120  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด และมีคุณลักษณะ
เฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                           1.1 แบบแปลน    
                           1.2 แบบใบเสนอราคา   
                           1.3 แบบบัญชีรายการก่อสร้าง(แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) 
                           1.4 แบบสัญญาจ้าง 
                           1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน “หลักประกันสัญญา” 
                           1.6 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                           1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

                                1.8 แบบหนังสือมอบอ านาจ 
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

     2.1 เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

 2.3 ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่น  
 ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไปเป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตาม
ข้อ 1.6 (1) (2) 

 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น  
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์  และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

     2.5  ผู้เสนอราคา ต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที่สอบราคา
จ้างในวงเงนิ ไม่นอ้ยกวา่  1,000,000  .-  บาท  และเป็นผลงานที่คู่สญัญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หนว่ยงานตามกฎหมายว่าดว้ย  ระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ินหนว่ยงานอื่นซึ่งมี กฎหมายบญัญตัิให้มี
ฐานะเปน็ราชการบรหิารสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จงัหวัดน่านเชื่อถือ 
 
 
 

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)     ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ บัญชีผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้องทุกฉบับ และส าเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

 (ข)    บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้มายื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม  
(ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  และส าเนาภาพถ่ายใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) 
  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เข้าร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน(1) 
  (3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   ส าเนาภาพถ่ายที่น ามาประกอบการยื่นซองเสนอราคาดังกล่าวข้างต้น จะต้องให้ผู้มี 
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคลเป็นผู้รับรอง พร้อมประทับตราของบริษัท ห้าง ร้าน (ถ้ามี) ทุกฉบับด้วย 
และจะต้องน าต้นฉบับมาแสดงต่อคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการด าเนินการเมื่อร้องขอ 
  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 
(1) 
   ทั้งนี้ ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน     
โดยนับจากวันคัดส าเนาจนถึงวันเปิดซองสอบราคา 
  3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  หนังสือมอบอ านาจ  ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานในการจ้างเหมาก่อสร้างมาแล้วอย่างน้อย 2 ผลงาน 
ที่มีวงเงินไม่ต่ ากว่า 1 ล้านบาท พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3)  บัญชีรายการจ้างเหมาปรับปรุง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดง
รายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย) 
   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 
๑.๗(๒) 
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4. การเสนอราคา 

 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจนจ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข  หากมีการ
ขูดลบตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ทุกแห่ง 

 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงซองเดียว ราคา
เดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150  วัน  นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานภายใน 120  วัน  นับจากวันลงนามในสัญญา
ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาตามแบบที่ กวพ.ก าหนด  แบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
                         4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  
01/2557” และส่งถึงส่วนราชการภายในก าหนดระยะเวลาการยื่นซองสอบราคา โดยให้ส่งเอกสารหลกัฐาน
ต่าง ๆ   พร้อมทั้งจัดท าบัญชีรายการเอกสารไปพร้อมกับซองเสนอราคาด้วยเมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบ
ราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
                         4.5 เมื่อผู้เสนอราคาได้ยื่นซองเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซอง พร้อม
ระบุวันและเวลาที่รับซองแล้วจะออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง และส่งมอบซองที่รับแล้วให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุทันที และเมื่อหลังจากวันปิดรับซองสอบราคาแล้ว หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุส่งมอบซองใบเสนอราคาพร้อม
เอกสารทั้งหมดตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 พร้อมทั้งรายงานผลให้คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา เพื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแตล่ะ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 1.6  (1)  ณ  วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
          หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า มีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว                                                                                                  
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  4.6 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่
มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  
วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะท าการเปิดซองใบเสนอราคาพร้อมทั้งเอกสารทั้งหมด
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 และบัญชีเอกสารส่วนที่ 2  เฉพาะของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ  ส านักงานเกษตรจังหวัดน่าน  ในวันที่  28  สิงหาคม  ตั้งแต่  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
และในกรณีท่ีกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  4.7 ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการแล้ว 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์ 

 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้วคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดแผกไม่จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น 
                          จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้  

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน   
     การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด 
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ

ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 

                                  สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง 

                                 ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา(ถ้ามี)  ก ากับไว้  
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      5.4 ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดใน
เอกสารในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอ
ราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เสนอราคาโดยไม่ตัดผู้เสนอราคารายนั้นออก 
  ในการพิจารณาคณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้
เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้  
                       5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้จังหวัดมีสิทธิที่จะได้รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 
      5.6  จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ทางราชการ
เป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ  มิได้  
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
ราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
     5.7  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น  ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6 (2)  จังหวัดมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ  4.6  และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้ง
งาน   
  6.  การท าสัญญาจ้าง 
       6.1 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาที่ กวพ.ก าหนด กับจังหวัด
ภายใน  5 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด  โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้น  ไม่เกิน  3  วันท าการของราชการ 
    
   

-/6.3  หนังสือค้ าประกนั……………… 
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6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบที่ กวพ. ก าหนด 
6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง  ๆ  
ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ที่ กวพ. ก าหนด                                        

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยที่ได้จดทะเบียนกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ

การสอบราคา (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

   ให้น าภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนทั้งด้านหน้า -ด้านหลัง ของผู้มีอ านาจ 
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคลมาแสดงพร้อมกับการลงนามในสัญญา ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจจะต้องมี
หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจจักต้องน าบัตร
ประจ าตัวประชาชนไปแสดงในวันลงนามในสัญญาด้วย 

 6.6   หากผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงกับ
ทางราชการภายในก าหนด  จังหวัดพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  และจังหวัดสงวนสิทธิ
ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปท าสัญญากับทางราชการเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 จังหวัดจะเบิกจ่ายให้ต่อเมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างเหมา รวมทั้งท าสถานที่

ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับการจ้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว      
จ านวน  1  งวด  

8.  อัตราค่าปรับ 
 หากผู้เสนอราคาได้ส่งมอบงานล่วงเลยเวลาที่ก าหนด จังหวัดจะด าเนินการปรับตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535  เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
0.10  ของราคาจ้างนั้น  แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท นับถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญาจนถึงวันที่
ด าเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าสัญญาแบบแบบที่ กวพ. ก าหนด  จะต้องรับประกัน

ความช ารุดของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    –   เดือน    2    ปี  นับถัดจากวันที่จังหวัด
ได้รับส่งมอบงานจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   15  วัน  นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งเหตุช ารุดบกพร่อง 
 

                                                   
 

    -/   10.  ข้อสงวนสิทธ…ิ…………………………………………. 
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10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 10.1  เงินค่าจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

2557(ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้าง) 
 10.2  เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม 

สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าส่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

  (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศเว้น แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

  (2) จัดการให้สิ่ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

  (3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ(2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

  (4)  ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้จากจังหวัดพิจารณา
ให้ยกเลิกในการสอบราคา 

 10.3  จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

            10.4  ห้ามผู้รับจ้างโอนสิทธิ์เรียกร้องวงเงินค่าจ้างที่พึงจะได้รับจากผู้ว่าจ้างให้แก่
บุคคลภายนอกเป็นผู้รับเงินแทน 

 10.5 จังหวัดสงวนสิทธิ์ผ่อนปรนผู้เสนอราคา  หากพิจารณาเห็นว่าคุณสมบัติที่ไม่
ครบถ้วนนั้นไม่เป็นสาระส าคัญโดยไม่ตัดออกจากการพิจารณา 

 
                       11.   มาตรฐานฝีมือช่าง 

                    เมื่อจังหวัดได้เลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศนีแ้ลว้  
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือวิทยาลัยเทคนิค หรือผู้มีวุฒิบัตร ปวช . ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองใช้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

                    11.1 สาขาติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
                    11.2 สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 
                    11.3 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
                    11.4 สาขาช่างก่ออิฐ 
                    11.5 สาขาช่างฉาบปูน 



 

                    11.6 สาขาช่างสี 
                    11.7 สาขาช่างโยธา 
                    11.8…….ฯลฯ……….. 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
            จังหวัดน่าน 
      18    สิงหาคม  2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


