
  
เอกสารสอบราคาจาง เลขที ่ ๑/2560 

กอสรางอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (กอสรางตอจากเดิม)                           

สถานีตํารวจภูธรสารภี 

ตามประกาศ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

ลงวันที่  16  สิงหาคม 2560 
__________________________________________________________________________________________ 

  

 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ตํารวจ” มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสราง

อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (กอสรางตอจากเดิม) สถานีตํารวจภูธรสารภ ี

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีขอแนะนํา 

และขอกําหนด ดังตอไปนี ้

1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา   

1.1 แบบรูปและรายการละเอียด  

           1.2 แบบใบเสนอราคา  

1.3 แบบสัญญาจาง  

1.4 แบบหนังสอืค้ําประกัน  

 (1) หลักประกันสัญญา 

 (2) หลักประกันผลงาน 

1.5 สูตรการปรับราคา 

  1.6 บทนิยาม  

          (1) ผูประสงคจะเสนอราคาหรอืผูมีสิทธิเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน  

         (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

1.7 แบบบัญชเีอกสาร 

          (1) บัญชเีอกสารสวนที่ 1  

         (2) บัญชเีอกสารสวนที่ 2  

1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลได

เทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)  

   1.9 งวดเงินและงวดงาน 

             รายละเอียดงวดงานของงานจางกอสรางอาคารที่พักอาศัย (แฟลต)ขนาด 30 ครอบครัว 

สูง 5 ชั้น (กอสรางตอจากเดิม) สถานีตํารวจภูธรสารภี  สังกัดตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ระยะเวลา

ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 100 วัน (หนึ่งรอยวัน) โดยตํารวจจะจายเงินคาจาง ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน 2 งวด ดังนี้   
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งวดที่ 1 วงเงินประมาณ 30% ระยะเวลา 50 วัน 

จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการ  ทาสีภายนอก ภายใน แลวเสร็จ ติดตั้งชักโครก 

อุปกรณหองน้ํา ติดตั้งรางบันไดทั้งหมด แลวเสร็จ  พรอมทั้งคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับ

มอบไวเปนการถูกตองแลว 
 

งวดที่ 2  วงเงินประมาณ 70% ระยะเวลา 50 วัน  

จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนนิการ ติดตัง้ประตู หนาตาง เครื่องสูบน้ํา ตูควบคุม ระบบ

ประปา อุปกรณไฟฟา แลวเสร็จเรียบรอยสมบูรณถูกตองตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบทาย

สัญญาทุกประการตลอดจนทําความสะอาดบริเวณสวนที่กอสรางใหสามารถใชการใชการไดพรอมทั้ง

คณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบไวเปนการถูกตองแลว  

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  

2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมอีาชีพรับจางเหมากอสรางงานที่สอบราคา

จาง  

  2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ  

  2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

สอบราคา หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6  

  2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น  

  2.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนติิบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานที่สอบราคา ใน

วงเงินไมนอยกวา 681,275.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) และเปนผลงาน

ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ตํารวจเชื่อถือ และผูเสนอราคาจะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงาน

พรอมตนฉบับของคูสัญญาดังกลาวมาดวย   

  2.๖ ผูเสนอราคาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี

รายรับรายจาย หรอืแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ  

  2.๗ ผูเสนอราคาหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซือ้จัดจางภาครัฐ  

  2.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี

มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได  
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3. หลักฐานการเสนอราคา  

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก

ซองใบเสนอราคาเปน  2 สวน คือ  

  3.1 สวนที ่1 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้ 

   (1) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

        (ก) หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียน นิตบิุคคล บัญชรีายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

    (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญช ี         

ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  

   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น    

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

   (3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา 

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น

เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)  

   (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง  

   (5) บัญชเีอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)  

  3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้   

      (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา

มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                       (2) สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                       (3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 

           (4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 

ขอ 1.7 (2)         

 4. การยื่นซองเสนอราคา 

  4.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมอืชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่

เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 

เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมอืชื่อผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 
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  4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีประมาณราคาใหครบถวน           

ในการเสนอราคาและใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ

ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ 

จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิด

ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ   

ทั้งปวงไวแลว          

        ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙0 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา         

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามไิด 

      4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบงานจาง ไมเกิน 10๐ วัน นับถัดจากวัน         

ลงนามในสัญญาจาง 

  4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายละเอียดและ

รายการมาตรฐานประกอบแบบกอสราง ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตก

ลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจาง 

        4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา พรอมบัญชีประมาณราคาซึ่งกรอกปริมาณ

วัสดุ และราคาเรียบรอยแลว โดยปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคาจางกอสรางอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (กอสรางตอจากเดิม) สถานี

ตํารวจภูธรสารภี โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2560” ยื่นตอ

เจาหนาที่พัสดุ ตัง้แตวันที่ 16 สิงหาคม ๒๕60 จนถึงวันที่  29  สิงหาคม  ๒๕60  ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.  ในวันและเวลาราชการ  ณ งานสงกําลังบํารุง  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ถนน

เชียงใหม-ลําปาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

 เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย          

วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.๖ (1) ณ วันประกาศสอบราคา

หรอืไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา

วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.๖ (2) และ

คณะกรรมการ ฯ   เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ 

จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือก และตํารวจจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ 

จะวินิจฉัย  ไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ  

และมิไดเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทําดังกลาว 

 ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา  เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน 
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เปนการขัดขวาง  การแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน  

นับแต วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปน

ที่สุด 

                 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุม  ชั้น 2 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ถนนเชียงใหม-ลําปาง ตําบล    

ทาศาลา อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม  ในวันที่  30  สิงหาคม  ๒๕60  ตั้งแตเวลา  ๑3.๐๐ น.  เปนตนไป   

 การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา 

เวนแตปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง 

และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง

ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก

การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 5.หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี ้ตํารวจจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

  5.2 หากผูเสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ

ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว  คณะกรรมการ

เปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย  หรอืผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่

พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอตํารวจเทานั้น 

  5.3 ตํารวจสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี 

ดังตอไปนี ้

  (1)  ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร

สอบราคาของตํารวจ 

  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                         (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ

ชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

หรือตํารวจมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ

ราคาได ตํารวจมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 
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   5.5 ตํารวจทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ  

ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของตํารวจเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ  

มิได  รวมทั้งตํารวจการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่

ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอ

ราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนติิบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน 

                    ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือตํารวจจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู

เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ   หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ตํารวจมี

สิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ 
   

  5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ 

ราคารายอื่น ณ วันประการสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม  ตามขอ 1.๖ ตํารวจมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การคัดเลือกดังกลาว

ออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ  4.5 และตํารวจจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

  ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง           

ใบเสนอราคาดังกลาวได 

 6. การทําสัญญาจาง 

  ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับตํารวจ

ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจง  และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5  

ของราคาจางที่  สอบราคาได  ใหตํารวจยึดถือไวในขณะทําสัญญา  โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด  

ดังตอไปนี ้

 6.1  เงินสด 

 6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระ

คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

 6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน       

ขอ 1.4(๑) 

 6.4 หนังสอืค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา 
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ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย 

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4 

  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

               หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ

ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 7. คาจางและการจายเงนิ  

                 ตํารวจจะจายคาจางใหผูรับจางโดยจะตองดําเนินการในการกอสรางอาคารบานพักอาศัย 

(แฟลต) 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (กอสรางตอจากเดิม) สถานีตํารวจภูธรสารภี ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

ใหแลวเสร็จภายใน 100 วัน (หนึ่งรอยวัน) นับแตวันถัดจากวันลงนามในสัญญาตํารวจจะจายคาจางตาม

รายละเอียดการแบงงวดงานและงวดเงิน ขอ 1.9  

 8. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ  1.5 ใหคิดในอัตรารอยละ  0.10    ตอวัน 

       9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

 ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 

แลวแตกรณีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป            

นับถัดจากวันที่ตํารวจไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง ซึ่งถาหากผูรับจางไมดําเนินการซอมแซมแกไขให

เรียบรอยภายในกําหนดเวลาดังกลาว ตํารวจมีสิทธิ์ใหผูอื่นดําเนินการซอมแซมแกไขแทนโดยผูรับจางตอง

เปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาวทั้งหมด 

 10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

 10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560 ไดอนุมัติ

วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 1,629,700.-บาท (หนึ่งลานหกแสนสองหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)      

                 10.2 ราคากลางของงานจางเหมาในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงิน 1,362,549.-บาท                 

(หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นสองพันหารอยสี่สิบเกาบาทถวน)   

   10.3 เมื่อตํารวจไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบราคา

จางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย

ทางเรือในเสนทางที่มเีรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  

ดังนี ้    

  (1) แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมการขนสง

ทางน้ําและพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ   เวนแตเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

/(2) จัดการใหสิ่งของ.... 
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 (2)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี

ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ

เปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 (3)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1 )หรือ ( 2 ) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย วาดวยการ

สงเสริมการพาณชิยนาวี 

 10.4 ผูเสนอราคาซึ่งตํารวจคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 ตํารวจจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 10.5 ตํารวจสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 11. การปรับราคาคางานกอสราง 

  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนามาใชในกรณีที่

คางานกอสรางลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการใหเปนไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับ

สัญญาแบบปรับราคาได ตามมตคิณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจาณาชวยเหลือผู

ประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 

สิงหาคม 2532  

  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว

ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ตํารวจไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5 

 12. มาตรฐานฝมือชาง 

 เมื่อตํารวจไดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอ

ราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ

มาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือวิทยาลัยเทคนิค หรือผูมีวุฒิบัตร ปวช. ปวส. และ 

ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ กพ. รับรองใชเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑0 

ของแตละสาขาชาง แตจะตองมชีางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี ้

                    11.1 ชางกอสราง 

   11.2 ชางไฟฟา 

                    11.3 ชางอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับงานจางครั้งนี้ 

 ๑3. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการทํางาน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

 

 

/14.เอกสารแนบทาย... 
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 14. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประการสอบราคาฉบับนี้ 

 

              ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

      

                                     พลตํารวจตรี          

              (สรายุทธ  สงวนโภคัย) 

    ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

เรื่อง  สอบราคาจางกอสรางอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชั้น  

(กอสรางตอจากเดิม) สถานีตํารวจภูธรสารภี  

 ----------------------------- 
                    ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสรางอาคารที่พักอาศัย

(แฟลต) ขนาด 30 ครอบครัว สูง 5 ชัน้ (กอสรางตอจากเดิม) สถานีตํารวจภูธรสารภี  อําเภอสารภี  จังหวัด

เชียงใหม  โดยใชเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 วงเงินงบประมาณเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวน 1,629,700.-บาท (หนึ่งลาน หกแสนสองหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ราคากลางของงานในการ

สอบราคาจางครั้งนี้ เปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,362,549.-บาท (หนึ่งลานสามแสนหกหมื่นสองพันหารอยสี่

สิบเกาบาทถวน)   

                    ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

                    ๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานจางประเภทเดียวกัน ใน

วงเงินไมนอยกวา 681,275.- บาท (หกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสองรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน)   

   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชรีายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

  ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก

ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  ณ วันประกาศสอบราคาจาง  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจาง ครัง้นี้ 

  ๕. ผูเสนอราคาจะตองเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย

หรอืแสดงบัญชรีายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  ๖. ผูเสนอราคาจะตองเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement :e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซือ้จัดจางภาครัฐ 

  ๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชธีนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม

เกิน   สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

  กําหนดดูสถานที่ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สถานีตํารวจภูธรสารภี  อําเภอสารภ ี 

จังหวัดเชียงใหม  ใหผูสนใจที่ขอรับรายละเอียด ไปดูสถานที่เอง โดยถือวาผูสนใจ ที่ขอรับรายละเอียดได

ทราบสถานที่  ตลอดจนปญหาอุปสรรคตาง ๆ ดีแลว เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางานจะนํามาอาง

กับตํารวจไมได 

/กําหนดยื่นซอง.... 
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                    กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  16 สิงหาคม ๒๕60  ถึงวันที่  29  สิงหาคม  2560

ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานสงกําลังบํารุง  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เลขที่ 490 

ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่                 

30 สิงหาคม  2560  ตั้งแตเวลา ๑3.๐๐ น. เปนตนไป 

                      ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคา   ไดที่  งานสงกําลังบํารุง  ตํารวจภูธรจังหวัด

เชียงใหม เลขที่ 490  ตําบลทาศาลา อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 16 สิงหาคม               

๒๕60 ถึง วันที่  29  สิงหาคม   2560   ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดที่

เว็บไซต  www.gprocurement.go.th   หรือ www.chiangmai.police.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข          

๐-๕324-2630 ในวันและเวลาราชการ   

                                 ประกาศ ณ วันที่  16   สิงหาคม   พ.ศ.๒๕60 

 

     พลตํารวจตรี 

                      (สรายุทธ  สงวนโภคัย) 

           ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหม 
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