
เรื่อง  สอบราคาจาง
 

   

          จังหวัดชัยภูมิมีความประสง
จังหวัดชัยภูมิ โดยประมาณราคากลางของงานจางในการสอบราคาครั้งนี้รวมเป#นเงิน  
หกหม่ืนสี่พันบาทถวน) 

  ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต+อไปนี้
1. ผูเสนอราคาจะตองเป#น
2. ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไม+เป#นผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป#นผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน 

เวนแต+รัฐบาลของผูเขาเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช+นว+านั้น
4. ไม+เป#นผูมีผลประโยชน8ร+วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก+จังหวัดชัยภูมิ 

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม+เป#นผูกระทําการอันเป#นการขัดขวางการ
ราคาจางครั้งนี้ 
      กําหนดดูสถานท่ีและรับฟ;งคําชี้แจง
จังหวัดชัยภูมิ 
  กําหนดเป<ดซองสอบราคาใน
  ผูสนใจติอต+อขอรับแบบและเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ไดท่ีงานบริหารท่ัวไป 
อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักงานขนส+งจังหวัดชัยภูมิ 
มีนาคม  2557 ถึงวันท่ี  14  มีนาคม 
ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต8
 
    
 

                                                                                                                             

ประกาศจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง  สอบราคาจางเหมาซ+อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนการขนส+งจังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิมีความประสงค8จะสอบราคาราคาจางเหมาซ+อมแซมทาสีอาคารโ
โดยประมาณราคากลางของงานจางในการสอบราคาครั้งนี้รวมเป#นเงิน  164

ผูเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต+อไปนี้ 
ผูเสนอราคาจะตองเป#นผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง 
ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไม+เป#นผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป#นผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม+ยอมข้ึนศาลไทย

เวนแต+รัฐบาลของผูเขาเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช+นว+านั้น 
ไม+เป#นผูมีผลประโยชน8ร+วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก+จังหวัดชัยภูมิ 
หรือไม+เป#นผูกระทําการอันเป#นการขัดขวางการแข+งขันราคาอย+างเป#นธรรมในการสอบ

กําหนดดูสถานท่ีและรับฟ;งคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี  6  

กําหนดเป<ดซองสอบราคาในวันท่ี  17  มีนาคม 2557 ต้ังแต+เวลา 10
ผูสนใจติอต+อขอรับแบบและเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ไดท่ีงานบริหารท่ัวไป 

สํานักงานขนส+งจังหวัดชัยภูมิ ๒๔๗ ถ.องค8การ สาย๒ ต.ในเมือง จ.ชยัภูมิ  
มีนาคม  2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท8หมายเลข 

ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต8ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต8 http:chaiyaphum@

  ประกาศ ณ วันท่ี   4    มีนาคม  พ

                                                                                                                                                                          

(นายสุเทพ นิติวัฒนานนท8
ขนส+งจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผูว+าราชการจังหวัดชัยภูมิ
 
 
 
 
 
 

อาคารโรงเรียนการขนส+งจังหวัดชัยภูมิ 

ซ+อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนการขนส+ง
164,000 บาท     (หนึ่งแสน-

ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได 
แจงเวียนชื่อแลว หรือไม+เป#นผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป#นผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

ซ่ึงอาจปฏิเสธไม+ยอมข้ึนศาลไทย 

ไม+เป#นผูมีผลประโยชน8ร+วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก+จังหวัดชัยภูมิ  
ข+งขันราคาอย+างเป#นธรรมในการสอบ

  มีนาคม  2557 ณ 

10.00 น. เป#นตนไป 
ผูสนใจติอต+อขอรับแบบและเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ไดท่ีงานบริหารท่ัวไป 

ชยัภูมิ  ระหว�างวันท่ี  4    
หรือสอบถามทางโทรศัพท8หมายเลข 044-811343 ต+อ 11 

http:chaiyaphum@dlt.go.th  

พ.ศ. 2557 

นิติวัฒนานนท8)  
ปฏิบัติราชการแทน  

ผูว+าราชการจังหวัดชัยภูมิ  



 
เอกสารสอบราคาจ�าง  เลขท่ี  ชย0012 /  8 /2557 

การจ�างเหมาซ�อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนการขนส�งจังหวัดชัยภูมิ ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ   
ลงวันท่ี  4   มีนาคม  2557 

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

                  ดวยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค8จะสอบราคาจางเหมาซ+อมแซมทาสีอาคารโรงเรียนการขนส+ง 
จังหวัดชัยภูมิ  วงเงินท้ังส้ิน  164,000 บาท 

  1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคาจ�าง 
    1.1  แบบรูปรายการละเอียด  จํานวน   2    แผ+น 

1.2   แบบใบเสนอราคาและบัญชีรายการก+อสราง       จํานวน   4    แผ+น 
1.3   แบบสัญญาจาง 
1.4   แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน  

(1) หลักประกันสัญญา    จํานวน   1  แผ+น 
1.5  บทนิยาม                  จํานวน   1  แผ+น 

(1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน8ร+วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข+งขันราคาอย+างเป#นธรรม 

1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส+วนท่ี   1   จํานวน   2   แผ+น 
(2)  บัญชีเอกสารส+วนท่ี  2   จํานวน   1   แผ+น 

  2.  คุณสมบัติของผู�เข�าเสนอราคา  
   2.1  ผูเสนอราคาจะตองเป#นผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง 

2.2  ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได 
แจงเวียนชื่อแลว หรือไม+เป#นผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป#นผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

           2.3  ผูเสนอราคาตองไม+เป#นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม+ยอมข้ึนศาล 
ไทยเวนแต+รัฐบาลของผูเขาเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช+นว+านั้น 

           2.4  ไม+เป#นผูมีผลประโยชน8ร+วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแก+จังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม+เป#นผูกระทําการอันเป#นการขัดขวางการเข+งขันราคาอย+างเป#นธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้ 

            3. หลักฐานการเสนอราคา 
              ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป#น 2 ส+วน ดังนี้ 
              3.1 ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                  (1) ในกรณีท่ีผูเสนอราคาเป#นนิติบุคคล 
             (ก) หางหุนส+วนสามัญหรือหางหุนส+วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซ่ึงมีอายุไม+เกิน 1 ป\นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8 บัญชีรายชื่อ
หุนส+วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
             (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ซ่ึงมีอายุไม+เกิน 1 ป\นับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8  หนังสือบริคณห8สนธิ 
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ+ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                 (2) ในกรณีผูเสนอราคาเป#นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช+นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเป#นหุนส+วน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเป#นหุนส+วน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย8 พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
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                 (3) ในกรณีผูเสนอราคาเป#นผูเสนอราคาร+วมกันในฐานะเป#นผูร+วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขาร+วมคา สําเนาบัตรประจําตัวของผูร+วมคา ในกรณีท่ีผูเขาร+วมคาฝ_ายใดเป#นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช+สัญชาติไทย ให
ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือ ผูร+วมคาฝ_ายใดเป#นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารท่ีระบุไวใน (1)  
               (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค+าเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                (5) บัญชีเอกสารส+วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราค ตามแบบในขอ 1.6 (1)  
                         3.2 ส�วนท่ี 2 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

               (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงป<ดอากรแสตมป̀ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
             (2) บัญชีรายการก+อสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ8 
ค+าแรงงาน ภาษีประเภทต+าง ๆ รวมท้ังกําไรและอัตรารอยละในหมวดค+าดําเนินการไวดวย 

        (3) บัญชีเอกสารส+วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6 (2)  
                  4.  การย่ืนซองสอบราคา 
                  4.1ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้  โดย 
ไม+มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวน
เงินท่ีเสนอตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม+มีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบตกเติม  
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห+ง   
                  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเป#นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต+อหน+วย  และหรือต+อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม+ตรงกันใหถือตัวหนังสือ
เป#นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงราคารวมค+าภาษีมูลค+าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค+าใชจ+าย 
ท้ังปวงไวแลว 
                  4.3 ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม+นอยกว+า 180  วัน  นับแต+วันเป<ดซอง 
สอบราคาโดยกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                  4.4  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไม+เกิน 90 วัน โดยนับถัดจากวันท่ี
ลงนามในสัญญา 
                  4.4 ก+อนยื่นซองสอบราค ผูเสนอราคาตรวจดูร+างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน 
และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก+อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
                  4.5  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาท่ีป<ดผนึกซองเรียบรอย จ+าหนาซองถึง 
“ประธานกรรมการเป=ดซองสอบราคา”  โดยระบุไวท่ีหนาซองว+า  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา   เลขท่ี 
ชย 0012/8 /2557  ยื่นต+อเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา  ตั้งแต�วันท่ี  4  มีนาคม  2557    ถึงวันท่ี   14  มีนาคม  
2557  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานบริหารท่ัวไป  สํานักงานขนส+งจังหวัดชัยภูมิ 
                  เม่ือพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว    จะไม+รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรม 
การเป<ดซองสอบราคาจะเป<ดซองสอบราคาในวันท่ี 17  มีนาคม   2557   ตั้งแต�เวลา  10.00 น. เป#นตนไป 
ณ หองประชุม    สํานักงานขนส+งจังหวัดชัยภูมิ  อาคาร 1  ชั้น  1 
                   คณะกรรมการเป<ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต+ละรายว+า
เป#นผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน8ร+วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม+ และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกก+อนการเป<ดซองใบเสนอราคา 
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                  หากปรากฏต+อคณะกรรมการเป<ดซองสอบราคาก+อนหรือในขณะท่ีมีการเป<ดซองใบเสนอราคาว+ามีผู
เสนอราคากระทําการอันเป#นการขัดขวางการแข+งขันราคาอย+างเป#นธรรมตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว+ามี
การกระทําอันเป#นการขัดขวางการแข+งขันราคาอย+างเป#นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น 
 
ออกจากการเป#นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ การคัดเลือก และจังหวัดชัยภูมิจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล+าวเป#นผูท้ิงงาน เวนแต+คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย ไดว+าผูเสนอราคารายนั้นเป#น
ผูท่ีใหความร+วมมือเป#นประโยชน8ต+อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป#นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล+าว 
                   ผูเสนอราคารายท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป#นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป#นผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน8ร+วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป#นผูเสนอราคาท่ีกระทําการ อันเป#น
การขัดขวางราคาอย+างเป#นธรรม อาจอุทรธรณ8คําสั่งดังกล+าวต+อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต+วันท่ีไดรับแจง
จากคณะกรรมการเป<ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทรธณ8ของปลัดกระทรวงใหถือเป#นท่ีสุด 
                   การยื่นอุทธรณ8ตามวรรค 5 ย+อมไม+เป#นเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเป<ดซองใบเสนอราคา เวน
แต+ปลัดกระทรวงพิจารณษเห็นว+าการขยายระยะเวลาดังกล+าวจะเป#นประโยชน8แก+ทางราชขการอย+างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ8 และเห็นว+าการยกเลิกการเป<ดซองใบเสนอราคา
ท่ีได ดําเนินการไปแลวจะเป#นประโยชน8แก+ทางราชการอย+างยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเป<ดวองใบ
เสนอราคาดังกล+าวได 

5. หลักเกณฑ@และสิทธิในการพิจารณาราคา  
                     5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดชัยภมิู  จะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม 
                     5.2  หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม+ถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม+ถูกตอง 
หรือไม+ครบถวนตามขอ   3   หรือยื่นซองเสนอราคาไม+ถูกตองตามขอ   4   แลว  คณะกรรมการฯ จะไม+รับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น  เวนแต+ เป#นขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย  หรือผิดแผกแตกต+างไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส+วนท่ีมิใช+สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว+าเป#นประโยชน8ต+อจังหวัดชัยภูมิ  
เท+านั้น 
                    5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม+พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม+มีการผ+อนผนัในกรณีดังต+อไปนี้ 
                    (1) ไม+ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด 
                    (2)ไม+กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย+างหนึ่งอย+างใดหรือ 
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                    (3) เสนอรายละเอียดแตกต+างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดใบเอกสารสอบราคาท่ีเป#นสาระสําคัญหรือ
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก+ผูเสนอราคารายอ่ืน 
                    (4) ราคาท่ีเสนอ มีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิได 
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

                   5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเป<ดซองสอบราคา หรือ
จังหวัดชัยภูมิมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได จังหวัด
ชัยภูมิมีสิทธิท่ีจะไม+รับราคาหรือไม+ทําสัญญา   หากหลักฐานดังกล+าวไม+มีความเหมาะสมหรือไม+ถูกตอง 
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                  5.5 จังหวัดชยัภูมิทรงไวซ่ึงสิทธิจะไม+รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม+พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต+จะพิจารณาท้ังนี้ เพ่ือประโยชน8ของทางราชการเป#นสําคัญ และใหถือว+า
การตัดสินของจังหวัดชัยภูมิเป#นอันเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค+าเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังจังหวัดชัยภูมิจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป#นผูท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อไดว+าการเสนอราคา
กระทําไปโดยไม+สุจริต  หรือมีการสมยอมกัน ในการเสนอราคา 
                   ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว+าไม+อาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเป<ดซองสอบราคาหรือจังหวัดชัยภูมิ  จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดว+า
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามท่ีสอบราคาจางใหแลวเสร็จสมบูรณ8  หากคําชี้แจงไม+เป#นท่ีรับฟ;งได ใหจังหวัด
ชัยภูมิมีสิทธิท่ีจะไม+รับราคาของผูเสนอราคานั้น 

                    5.6 จังหวัดชัยภูมิสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากไม+ไดรับเงินงบประมาณ หรือเงิน
สนับสนุนท้ังรายการหรือบางส+วน หรือรีรายการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด 
                   6. การทําสัญญาจ�าง 
                   ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจาง กับจังหวัดชัยภูมิ  ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีได 
รับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป#นจํานวนเงินเท+ากับรอยละ 5  ของราคาค+าจางท่ีสอบราคาได  ให
จังหวัดชัยภูมิยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอย+างหนึ่งอย+างใด  ดังต+อไปนี้ 
                    6.1 เงินสด 
                    6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ+ายใหแก+จังหวัดชัยภูมิ   โดยเป#นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา 
หรือก+อนหนานั้นไม+เกิน   3   วันทําการของทางราชการ และสั่งจ+ายในนามสํานักงานขนส+งจังหวัดชัยภูมิ 
                    6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ 
ในขอ 1.4 
                   6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห+งประเทศไทยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย8ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย8และประกอบธุรกิจ       คํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห+งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห+งประเทศไทย แจงเวียนใหส+วน
ราชการต+าง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลม ใหใชตามตัวอย+างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ.กําหนด 
                     6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                    หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม+มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

6. ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
 จังหวัดชัยภูมิจะจ+ายค+าจาง เป#นงวดงานเดียว ตามรายละเอียดเง่ือนไขขอกําหนดการจัดจาง 

7. อัตราการปรับ 
ค+าปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 กําหนดค+าปรับเป#นรายวันในอัตรารอยละ 0.10  

ของค+าจางตามสัญญา 
8. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 

ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเป#ฯหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน 
ขอ 1.3 แลวแต+กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร+องของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม+นอยกว+า 2 ป\ 
นับถัดจากวันท่ีจังหวัดชัยภูมิไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ+อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพร+อง 
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9. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                         10.1 เงินค+าจางสําหรับการจางครั้งนี้ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป\ พ.ศ. 2557  
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต+อเม่ือจังหวัดชัยภูมิไดอนุมัติเงินเรียบรอยแลวเท+านั้น 
 10.2   ราคากลางท่ีกําหนดไวในประกาศสอบราคาไม+มีผลผูกพันต+อจังหวัดชัยภูมิ 
 10.3 เม่ือจังหวัดชัยภูมิไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป#นผูรับจางและไดตกลงจางตามการ
สอบราคาจางแลวถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกล+าวเขามาจากต+างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู+และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีว+าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเป#นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว+าดวยการส+งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                       (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล+าวเขามาจากต+างประเทศต+อกรมเจาท+าภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือจากต+างประเทศ เวนแต+เป#นของท่ีรัฐมนตรีว+าการกระทรวงคมนาคมปรพกาศเวนให
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                      (2) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล+าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช+นเดียวกับเรือไทย
จากต+างประเทศมายังเรือไทย เวนแต+จะไดรับอนุญาตจากกรมท+าใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรืออ่ืนท่ีมิใช
เรือไทยซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเช+นนั้นก+อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป#นของท่ีรัฐมนตรีว+าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                       (3) ในกรณีท่ีไม+ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายว+าดวยการ
ส+งเสริมการพทณิชยนาวี 
                       10.4 ผูเสนอราคาซ่ึงราคาซ่ึงจังหวัดชัยภูมิไดคัดเลือกแลวไม+ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในขอ 7 จังหวัดชัยภูมิอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 
รวมท้ังจะพจารณาใหเป#นผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       10.5 จังหวัดชัยภูมิสงวนสิทธิ์ท่ีแกไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป#นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                        11. วิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาได 
                        (1) การคํานวณค+า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ใหใชตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก+อสรางของ
กระทรวงพาณิชย8 โดยใชฐานของป\ 2530 เป#นเกณฑ8ในการคํานวณ 
                    (2) การคํานวณค+า K สําหรับกรณีท่ีมีงานก+อสรางหลายประเภทรวมอยู+ในสัญญาเดียวกัน
จะตองแยกค+างานก+อสรางแต+ละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และใหสอดคลองกับสูตรท่ีไดกําหนดไว 
              (3) การคํานวณค+า K กําหนดใหใชเลขทศนิยม 3 ตําแหน+งทุกข้ันตอนโดยไม+มีการป;ดเศษและ
กําหนดใหเลขสัมพันธ8 (เปรียบเทียบ) ใหเป#นผลสําเร็จก+อน แลวจึงนําผลลัพธ8ไปคูณกับตัวเลขคงท่ีหนาเลขสัมพันธ8
นั้น 
             (4) ใหพิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค+างานจากราคาท่ีผูรับจางทําสัญญาตกลงกับผูว+าจางเม่ือ
ค+า K ตามสูตรสําหรับงานก+อสรางนั้น ๆ ในเดือนท่ีส+งมอบงานมีค+าเปลี่ยนแปลงไปจากค+า K ในเดือนยื่นซอง
ประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส8มากกว+า 4 % ข้ึนไป โดยนําเฉพาะส+วนท่ีเกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดค+า
งานแลวแต+กรณี (โดยไม+คิด 4% แรกให) 
             (5) ในกรณีท่ีผูรับจางไม+สามารถทําการก+อสรางใหแลวเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป#น
ความผิดของ ผูรับจาง ค+า K ตามสูตรต+าง ๆ ท่ีจะนํามาใชในการคํานวณค+างานใหใชค+า K ของเดือนสุดทายตาม
อายุสัญญา หรือค+า K ของเดือนท่ีส+งมอบงานจริง แลวแต+ว+าค+า K ตัวใดจะมีค+านอยกว+า 
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             (6) การจ+ายเงินแต+ละงวดใหจ+ายค+าจางงานท่ีผูรับจางทําไดแต+ละงวดตามสัญญาไปก+อน ส+วนค+า
งานเพ่ิมหรือ ค+างานลดลงซ่ึงจะคํานวณไดต+อเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุก+อสรางซ่ึงนํามาคํานวณหาค+า K ของเดือนท่ี
ส+งมอบงานงวดนั้น ๆ เป#นท่ีแน+นอนแลว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมไดใหขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานัก
งบประมาณ 
              สูตรการปรับราคา (สูตรค+า K ) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการตามแบบขอ 1.5   

            12. มาตรฐานฝGมือช�าง 
             เม่ือกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป#นผูรับจางและไดตกลงจางก+อสรางตามประกาศนี้
แลว  ผูเสนอราคาจะตองตกลงว+าในการปฏิบัติงานก+อสรางดังกล+าว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผ+านการทดสอบ
มาตรฐานฝ\มือช+างจากสถาบันการพัฒนาฝ\มือแรงงาน กรมแรงงานหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. 
หรือเทียบเท+าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม+ต่ํากว+ารอยละหาของแต+ละสาขา
ช+าง แต+จะตองมีช+างจํานวนอย+างนอย 1 คน ในแต+ละสาขาช+างดังต+อไปนี้ 
             (1) ช+างเชื่อมไฟฟjาหรือแกkส 
                 (2) ช+างติดต้ังและเดินสายไฟฟjาภายในอาคาร 
            (3) ช+างไม (ก+อสราง) 
            (4) ช+างท+อและสุขภัณฑ8 
            (5) ช+างก+ออิฐ 

(6) ช+างฉาบปูน 
                      13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                ในระหว+างระยะเวลาการซ+อมแซมผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ8ท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเคร+งครัด 
 
 
                                                                  จังหวัดชัยภูมิ 
 
                                                              4    มีนาคม  2557 
 


