
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ 
เรื่อง  สอบราคาจ�างเหมาก�อสร�างทางลาดสําหรับผู�พิการ  สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอภูเขียว   

และสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ   สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค( 
 
   

          จังหวัดชัยภูมิมีความประสงค�จะสอบราคาจ�างเหมาก�อสร�างทางลาดสําหรับผู�พิการ  สํานักงาน
ขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอภูเขียว   และสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ   สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค�  โดยประมาณ
ราคากลางของงานจ�างในการสอบราคาครั้งนี้แบ�งเป)น 

1. จ�างเหมาก�อสร�างทางลาดสําหรบัผู�พิการ สํานักงานขนส�งจังหวดัชัยภูมิ สาขาอําเภอภูเขียว  
เป)นเงินรวมเป)นเงิน  195,200 บาท (หนึ่งแสนเก�าหม่ืนห�าพันสองร�อยบาทถ�วน) 
                        2.   จ�างเหมาก�อสร�างทางลาดสําหรับผู�พิการ สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค�  
เป)นเงินรวมเป)นเงิน  172,100 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดสองพันหนึ่งร�อยบาทถ�วน) 

  ผู�เสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
1. ผู�เสนอราคาจะต�องเป)นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�าง 
2. ผู�เสนอราคาต�องไม�เป)นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได� 

แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม�เป)นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป)นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ผู�เสนอราคาต�องไม�เป)นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 

เว�นแต�รัฐบาลของผู�เข�าเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 
4. ไม�เป)นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�จังหวัดชัยภูมิ  

ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม�เป)นผู�กระทําการอันเป)นการขัดขวางการเข�งขันราคาอย�างเป)นธรรมในการสอบ
ราคาจ�างครั้งนี้ 

5. ผู�เสนอราคาท่ีจะเข�าเป)นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป)นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

6. ผู�เสนอราคาท่ีจะเข�าเป)นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไวต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 
  กําหนดดูสถานท่ีและรับฟSงคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี  20  พฤศจิกายน  2556 ณ 
จังหวัดชัยภูมิ  
  กําหนดเปUดซองสอบราคาในวันท่ี  27  พฤศจิกายน  2556 ตั้งแต�เวลา 10.00 น. เป)นต�นไป 
  ผู�สนใจติอต�อขอรับแบบและเอกสารสอบราคา และยื่นซองสอบราคา ได�ท่ีงานบริหารท่ัวไป 
อาคาร 1 ชั้น 1 สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ ๒๔๗ ถ.องค�การ ฯสาย๒ ต.ในเมือง จ.ชัยภูมิ  ระหว�าง วันท่ี  15   พฤศจิกายน  
2556 ถึงวันท่ี  25 พฤศจิกายน 2556 หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข 044-811343 ต�อ 11 ในวัน
และเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต�ดูรายละเอียดได�ท่ีเว็บไซต� http:chaiyaphum.dlt.go.th  
 

      ประกาศ ณ วันท่ี   15    พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 
 
 

(นายสุเทพ นิติวัฒนานนท�)  
ขนส�งจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  

ผู�ว�าราชการจังหวัดชัยภูมิ  

 



 
 

เอกสารสอบราคาจ�าง  เลขท่ี  ชย0012 /1 /2557 
การจ�างเหมาก�อสร�างทางลาดสําหรับผู�พิการ  สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอภูเขียว   และสํานักงาน

ขนส�งจังหวัดชัยภูมิ   สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค(  ตามประกาศจังหวัดชัยภูมิ  
ลงวันท่ี   15  พฤศจิกายน  2556 

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

           ด�วยจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค(จะสอบราคาจ�างเหมา   ดังนี้.- 
1. ก�อสร�างทางลาดสําหรับผู�พิการ สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอภูเขียว    

  2. ก�อสร�างทางลาดสําหรับผู�พิการ สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค� 

  1.  เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคาจ�าง 
    1.1  แบบรูปรายการละเอียด  
       -   สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอภูเขียว   จํานวน   5   แผ�น 
       -   สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค�   จํานวน   5   แผ�น  

1.2   แบบใบเสนอราคาและบัญชีรายการก�อสร�าง       จํานวน  4  แผ�น 
1.3  แบบสัญญาจ�าง 
1.4  แบบหนังสือสัญญาคํ้าประกัน  

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

(1) ผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�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  ผู�เสนอราคาจะต�องเป)นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีสอบราคาจ�าง 

2.2  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป)นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการและได� 
แจ�งเวียนชื่อแล�ว หรือไม�เป)นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป)นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

           2.3  ผู�เสนอราคาต�องไม�เป)นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาล 
ไทยเว�นแต�รัฐบาลของผู�เข�าเสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น 

           2.4  ไม�เป)นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าเสนอราคาให�แก�จังหวัดชัยภูมิ  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม�เป)นผู�กระทําการอันเป)นการขัดขวางการเข�งขันราคาอย�างเป)นธรรมในการสอบ
ราคาจ�างครั้งนี้ 

           2.5 ผู�เสนอราคาท่ีจะเข�าเป)นคู�สัญญาต�องไม�อยู�ในฐานะเป)นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

           2.6 ผู�เสนอราคาท่ีจะเข�าเป)นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐซ่ึงได�ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างด�วย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement : e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส�ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไวต�ศูนย�ข�อมูลจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐ 

  3. หลักฐานการเสนอราคา 
              ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป)น 2 ส�วน ดังนี้ 
             3.1 ส�วนท่ี 1 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 
                 (1) ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาเป)นนิติบุคคล 
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             (ก) ห�างหุ�นส�วนสามัญหรือห�างหุ�นส�วนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล ซ่ึงมีอายุไม�เกิน 1 ปdนับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� บัญชีรายชื่อ
หุ�นส�วนผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
             (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ซ่ึงมีอายุไม�เกิน 1 ปdนับถึงวันยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  หนังสือบริคณห�สนธิ 
บัญชีรายชื่อกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญ� พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
                 (2) ในกรณีผู�เสนอราคาเป)นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล ให�ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู�นั้น สําเนาข�อตกลงท่ีแสดงถึงการเข�าเป)นหุ�นส�วน (ถ�ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู�เป)นหุ�นส�วน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� พร�อมท้ังรับรองสําเนาถูกต�อง 
                 (3) ในกรณีผู�เสนอราคาเป)นผู�เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป)นผู�ร�วมค�า ให�ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข�าร�วมค�า สําเนาบัตรประจําตัวของผู�ร�วมค�า ในกรณีท่ีผู�เข�าร�วมค�าฝgายใดเป)นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ให�
ยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือ ผู�ร�วมค�าฝgายใดเป)นนิติบุคคลให�ยื่นเอกสารท่ีระบุไว�ใน (1)  
               (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 

                (5) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราค ตามแบบในข�อ 1.6 (1)  
                         3.2 ส�วนท่ี 2 อย�างน�อยต�องมีเอกสารดังต�อไปนี้ 

               (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปUดอากรแสตมปhตามกฎหมายในกรณีท่ีผู�เสนอราคามอบอํานาจให�
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
             (2) บัญชีรายการก�อสร�าง (หรือใบแจ�งปริมาณงาน) ซ่ึงจะต�องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ� 
ค�าแรงงาน ภาษีประเภทต�าง ๆ รวมท้ังกําไรและอัตราร�อยละในหมวดค�าดําเนินการไว�ด�วย 

      (3) บัญชีเอกสารส�วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได�ยื่นพร�อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข�อ 1.6 (2)  
                4.  การย่ืนซองสอบราคา 

4.1 ผู�เสนอราคาต�องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว�ในเอกสารสอบราคานี้  โดย 
ไม�มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาให�ชัดเจนจํานวน
เงินท่ีเสนอต�องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษรโดยไม�มีการขูดลบหรือแก�ไข  หากมีการขูดลบตกเติม  
แก�ไข เปลี่ยนแปลงจะต�องลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว�ด�วยทุกแห�ง   
                4.2 ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอราคาเป)นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต�อหน�วย  และหรือต�อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถูกต�อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต�องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ�าตัวเลขและตัวหนังสือไม�ตรงกันให�ถือตัวหนังสือ
เป)นสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงราคารวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใช�จ�าย 
ท้ังปวงไว�แล�ว 
                4.3 ราคาท่ีเสนอจะต�องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น�อยกว�า 180  วัน  นับแต�วันเปUดซอง 
สอบราคาโดยกําหนดยืนราคาผู�เสนอราคาต�องรับผิดชอบราคาท่ีตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคามิได� 
                4.4  ผู�เสนอราคาจะต�องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล�วเสร็จไม�เกิน 90 วัน โดยนับถัดจากวันท่ีลง
นามในสัญญา 
               4.4 ก�อนยื่นซองสอบราค ผู�เสนอราคาตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให�ถ่ีถ�วน 
และเข�าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
              4.5  ผู�เสนอราคาจะต�องยื่นซองสอบราคาท่ีปUดผนึกซองเรียบร�อย จ�าหน�าซองถึง 
“ประธานกรรมการเป?ดซองสอบราคา”  โดยระบุไว�ท่ีหน�าซองว�า  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา   เลขท่ี 
ชย 0012/1 /2557  ยื่นต�อเจ�าหน�าท่ีรับซองสอบราคา  ต้ังแต�วันท่ี  15  พฤศจิกายน  2556   ถึงวันท่ี  25  พฤศจิกายน  
2556  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานบริหารท่ัวไป  สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ 
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                         เม่ือพ�นกําหนดยื่นซองสอบราคาแล�ว    จะไม�รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรม 
การเปUดซองสอบราคาจะเปUดซองสอบราคาในวันท่ี  27  พฤศจิกายน   2556   ต้ังแต�เวลา  10.00 น. เป)นต�น
ไป ณ ห�องประชุม    สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ  อาคาร 1  ชั้น  1   
 คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�เสนอราคาแต�ละราย
ว�าเป)นผู�เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ตามข�อ 1.5 (1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม� และ
ประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับการคัดเลือกก�อนการเปUดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต�อคณะกรรมการเปUดซองสอบราคาก�อนหรือในขณะท่ีมีการเปUดซองใบเสนอราคา
ว�ามีผู�เสนอราคากระทําการอันเป)นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป)นธรรมตามข�อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว�ามีการกระทําอันเป)นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป)นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู�เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป)นผู�เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู�เสนอราคาท่ีมีสิทธิได�รับ การคัดเลือก และจังหวัดชัยภูมิจะ
พิจารณาลงโทษผู�เสนอราคาดังกล�าวเป)นผู�ท้ิงงาน เว�นแต�คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย ได�ว�าผู�เสนอราคารายนั้นเป)น
ผู�ท่ีให�ความร�วมมือเป)นประโยชน�ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได�เป)นผู�ริเริ่มให�มีการกระทําดังกล�าว 
 ผู�เสนอราคารายท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป)นผู�เสนอราคาเพราะเหตุเป)นผู�เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป)นผู�เสนอราคาท่ีกระทําการ อันเป)น
การขัดขวางราคาอย�างเป)นธรรม อาจอุทรธรณ�คําสั่งดังกล�าวต�อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง
จากคณะกรรมการเปUดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทรธณ�ของปลัดกระทรวงให�ถือเป)นท่ีสุด 
 การยื่นอุทธรณ�ตามวรรค 5 ย�อมไม�เป)นเหตุให�มีการขยายระยะเวลาการเปUดซองใบเสนอราคา 
เว�นแต�ปลัดกระทรวงพิจารณษเห็นว�าการขยายระยะเวลาดังกล�าวจะเป)นประโยชน�แก�ทางราชขการอย�างยิ่ง และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด�วยกับคําคัดค�านของผู�อุทธรณ� และเห็นว�าการยกเลิกการเปUดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได� ดําเนินการไปแล�วจะเป)นประโยชน�แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ให�ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปUดวอง
ใบเสนอราคาดังกล�าวได� 

5.   หลักเกณฑ(และสิทธิในการพิจารณาราคา  
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  จังหวัดชัยภูมิ  จะพิจารณาตัดสินด�วยราคาต�อรายการ 

 5.2  หากผู�เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม�ถูกต�องตามข�อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม�ถูกต�อง 
หรือไม�ครบถ�วนตามข�อ   3   หรือยื่นซองเสนอราคาไม�ถูกต�องตามข�อ   4   แล�ว  คณะกรรมการฯ จะไม�รับพิจารณาราคาของ
ผู�เสนอราคารายนั้น  เว�นแต� เป)นข�อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อย  หรือผิดแผกแตกต�างไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารสอบราคาในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ  ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าเป)นประโยชน�ต�อจังหวัดชัยภูมิ  
เท�านั้น 
                        5.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม�พิจารณาราคาของผู�เสนอราคา โดยไม�มีการผ�อนผันในกรณีดังต�อไปนี้ 
                        (1) ไม�ปรากฏชื่อผู�เสนอราคารายนั้นในบัญชีรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด 
                        (2)ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล   หรือลงลายมือชื่อผู�เสนอราคาอย�างหนึ่งอย�างใดหรือ 
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                        (3) เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดใบเอกสารสอบราคาท่ีเป)นสาระสําคัญ
หรือผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแก�ผู�เสนอราคารายอ่ืน 
                        (4) ราคาท่ีเสนอ มีการขูด ลบ ตก เติม แก�ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู�เสนอราคามิได� 
ลงลายมือชื่อพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) กํากับไว� 

 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปUดซองสอบราคา หรือ
จังหวัดชัยภูมิมีสิทธิให�ผู�เสนอราคาชี้แจงข�อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข�อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข�องกับผู�เสนอราคาได� จังหวัด
ชัยภูมิมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา   หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความเหมาะสมหรือไม�ถูกต�อง 
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                        5.5 จังหวัดชัยภูมิทรงไว�ซ่ึงสิทธิจะไม�รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได� และอาจพิจารณาเลือกจ�างในจํานวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม�พิจารณาจัดจ�างเลยก็ได� สุดแต�จะพิจารณาท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของทางราชการเป)นสําคัญ และให�
ถือว�าการตัดสินของจังหวัดชัยภูมิเป)นอันเด็ดขาด ผู�เสนอราคาจะเรียกร�องค�าเสียหายใด ๆ มิได�  รวมท้ังจังหวัด
ชัยภูมิจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู�เสนอราคาเสมือนเป)นผู�ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อได�ว�าการเสนอ
ราคากระทําไปโดยไม�สุจริต  หรือมีการสมยอมกัน ในการเสนอราคา 
  ในกรณีท่ีผู�เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได� 
คณะกรรมการเปUดซองสอบราคาหรือจังหวัดชัยภูมิ  จะให�ผู�เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให�เชื่อได�ว�า
ผู�เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามท่ีสอบราคาจ�างให�แล�วเสร็จสมบูรณ�  หากคําชี้แจงไม�เป)นท่ีรับฟSงได� ให�จังหวัด
ชัยภูมิมีสิทธิท่ีจะไม�รับราคาของผู�เสนอราคานั้น 

                          5.6 จังหวัดชัยภูมิสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกการสอบราคาครั้งนี้ หากไม�ได�รับเงินงบประมาณ 
หรือเงินสนับสนุนท้ังรายการหรือบางส�วน หรือรายการเปลี่ยนแปลงอ่ืนใด 
                         6. การทําสัญญาจ�าง 
                         ผู�ชนะการสอบราคาจะต�องทําสัญญาจ�าง กับจังหวัดชัยภูมิ  ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีได� 
รับแจ�ง  และจะต�องวางหลักประกันสัญญาเป)นจํานวนเงินเท�ากับร�อยละ 5  ของราคาค�าจ�างท่ีสอบราคาได�  ให�
จังหวัดชัยภูมิยึดถือไว�ในขณะทําสัญญา  โดยใช�หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใด  ดังต�อไปนี้ 

1.2  เงินสด 
                            6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให�แก�จังหวัดชัยภูมิ   โดยเป)นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา 
หรือก�อนหน�านั้นไม�เกิน   3   วันทําการของทางราชการ และสั่งจ�ายในนามสํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ 
     6.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ 
ในข�อ 1.4 
     6.4 หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทยบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจ       คํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย  ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห�งประเทศไทย แจ�งเวียน
ให�ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล�ว  โดยอนุโลม ให�ใช�ตามตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ.กําหนด 
     6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันท่ีผู�ชนะการสอบ
ราคา(ผู�รับจ�าง) พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาแล�ว 
                      7  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
 จังหวัดชัยภูมิจะจ�ายค�าจ�าง เป)นงวดงานเดียว ตามรายละเอียดเง่ือนไขข�อกําหนดการจัดจ�าง 
                      8.  อัตราการปรับ 

ค�าปรับตามแบบสัญญาจ�างข�อ 17 กําหนดค�าปรับเป)นรายวันในอัตราร�อยละ 0.10  
ของค�าจ�างตามสัญญา 

9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
ผู�ชนะการสอบราคาซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป)นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุใน 

ข�อ 1.3 แล�วแต�กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจ�างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น�อยกว�า 2 ปd 
นับถัดจากวันท่ีจังหวัดชัยภูมิได�รับมอบงาน โดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ดีดังเดิมภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร�อง 
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                        10. ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                         10.1 เงินค�าจ�างสําหรับการจ�างครั้งนี้ได�มาจาก เงินงบประมาณประจําปd พ.ศ. 2557  
การลงนามในสัญญาจะกระทําได�ต�อเม่ือจังหวัดชัยภูมิได�อนุมัติเงินเรียบร�อยแล�วเท�านั้น 
 10.2 ราคากลางท่ีกําหนดไว�ในประกาศสอบราคาไม�มีผลผูกพันต�อจังหวัดชัยภูมิ 
 10.3 เม่ือจังหวัดชัยภูมิได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป)นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างตามการ
สอบราคาจ�างแล�วถ�าผู�รับจ�างจะต�องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ และของนั้นต�องนําเข�ามาโดย
ทางเรือในเส�นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู�และสามารถให�บริการรับขนได�ตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู�เสนอราคาซ่ึงเป)นผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                       (1) แจ�งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�าภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันท่ีผู�รับจ�างสั่งหรือซ้ือจากต�างประเทศ เว�นแต�เป)นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมปรพกาศเว�นให�
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได� 
                      (2) จัดการให�สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับเรือไทย
จากต�างประเทศมายังเรือไทย เว�นแต�จะได�รับอนุญาตจากกรมท�าให�บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช�เรืออ่ืนท่ีมิใช�
เรือไทยซ่ึงจะต�องได�รับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป)นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                       (3) ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (1)หรือ(2) ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบตามกฎหมายว�าด�วยการ
ส�งเสริมการพทณิชยนาวี 
                       10.4 ผู�เสนอราคาซ่ึงราคาซ่ึงจังหวัดชัยภูมิได�คัดเลือกแล�วไม�ไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายใน
เวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุในข�อ 7 จังหวัดชัยภูมิอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอ่ืน (ถ�ามี) 
รวมท้ังจะพจารณาให�เป)นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       10.5 จังหวัดชัยภูมิสงวนสิทธิ์ท่ีแก�ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เป)นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 
                        11. วิธีการคํานวณท่ีใช�กับสัญญาแบบปรับราคาได� 
                        (1) การคํานวณค�า K จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให�ใช�ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก�อสร�างของ
กระทรวงพาณิชย� โดยใช�ฐานของปd 2530 เป)นเกณฑ�ในการคํานวณ 
                    (2) การคํานวณค�า K สําหรับกรณีท่ีมีงานก�อสร�างหลายประเภทรวมอยู�ในสัญญาเดียวกัน
จะต�องแยกค�างานก�อสร�างแต�ละประเภทให�ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น และให�สอดคล�องกับสูตรท่ีได�กําหนดไว� 
              (3) การคํานวณค�า K กําหนดให�ใช�เลขทศนิยม 3 ตําแหน�งทุกข้ันตอนโดยไม�มีการปSดเศษและ
กําหนดให�เลขสัมพันธ� (เปรียบเทียบ) ให�เป)นผลสําเร็จก�อน แล�วจึงนําผลลัพธ�ไปคูณกับตัวเลขคงท่ีหน�าเลขสัมพันธ�
นั้น 
             (4) ให�พิจารณาเงินเพ่ิมหรือลดราคาค�างานจากราคาท่ีผู�รับจ�างทําสัญญาตกลงกับผู�ว�าจ�างเม่ือ
ค�า K ตามสูตรสําหรับงานก�อสร�างนั้น ๆ ในเดือนท่ีส�งมอบงานมีค�าเปลี่ยนแปลงไปจากค�า K ในเดือนยื่นซอง
ประมูลด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส�มากกว�า 4 % ข้ึนไป โดยนําเฉพาะส�วนท่ีเกิน 4% มาคํานวณปรับเพ่ิมหรือลดค�า
งานแล�วแต�กรณี (โดยไม�คิด 4% แรกให�) 
             (5) ในกรณีท่ีผู�รับจ�างไม�สามารถทําการก�อสร�างให�แล�วเสร็จตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป)น
ความผิดของ ผู�รับจ�าง ค�า K ตามสูตรต�าง ๆ ท่ีจะนํามาใช�ในการคํานวณค�างานให�ใช�ค�า K ของเดือนสุดท�ายตาม
อายุสัญญา หรือค�า K ของเดือนท่ีส�งมอบงานจริง แล�วแต�ว�าค�า K ตัวใดจะมีค�าน�อยกว�า 
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             (6) การจ�ายเงินแต�ละงวดให�จ�ายค�าจ�างงานท่ีผู�รับจ�างทําได�แต�ละงวดตามสัญญาไปก�อน ส�วนค�า
งานเพ่ิมหรือ ค�างานลดลงซ่ึงจะคํานวณได�ต�อเม่ือทราบดัชนีราคาวัสดุก�อสร�างซ่ึงนํามาคํานวณหาค�า K ของเดือนท่ี
ส�งมอบงานงวดนั้น ๆ เป)นท่ีแน�นอนแล�ว เม่ือคํานวณเงินเพ่ิมได�ให�ขอทําความตกลงเรื่องการเงินกับสํานัก
งบประมาณ 
              สูตรการปรับราคา (สูตรค�า K ) จะต�องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว�ในวันแล�วเสร็จตามท่ีกําหนดไว�
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมได�ขยายออกไป โดยจะใช�สูตรของทางราชการตามแบบข�อ 1.5   

            12. มาตรฐานฝHมือช�าง 
             เม่ือกรมได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เป)นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างก�อสร�างตามประกาศนี้
แล�ว  ผู�เสนอราคาจะต�องตกลงว�าในการปฏิบัติงานก�อสร�างดังกล�าว ผู�เสนอราคาจะต�องมีและใช�ผู�ผ�านการทดสอบ
มาตรฐานฝdมือช�างจากสถาบันการพัฒนาฝdมือแรงงาน กรมแรงงานหรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. 
หรือเทียบเท�าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได� ในอัตราไม�ต่ํากว�าร�อยละห�าของแต�ละสาขา
ช�าง แต�จะต�องมีช�างจํานวนอย�างน�อย 1 คน ในแต�ละสาขาช�างดังต�อไปนี้ 
             (1) ช�างเชื่อมไฟฟpาหรือแกqส 
                 (2) ช�างติดต้ังและเดินสายไฟฟpาภายในอาคาร 
            (3) ช�างไม� (ก�อสร�าง) 
            (4) ช�างท�อและสุขภัณฑ�  
            (5) ช�างก�ออิฐ 

(6) ช�างฉาบปูน 
                      13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                ในระหว�างระยะเวลาการซ�อมแซมผู�รับจ�างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได�กําหนด
ไว�โดยเคร�งครัด 
 
 
                                                                  จังหวัดชัยภูมิ 
 
                                                          15    พฤศจิกายน  2556 
 


