
 

ประกาศ วัดพระแก้ว 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดพระแก้ว 

------------------------------ 
          ด้วยวัดพระแก้ว มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดพระแก้ว ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคา ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,563,000.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
  2. ผู้เสนอราคาต้องไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
  4 . ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างวัด หรืองานทางด้านพุทธศาสนา มาก่อน    
ในวงเงิน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับวัด หรือหน่วยงาน  
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 
            5. วัดพระแก้ว  ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไม่มาดูสถานที่/รับฟังค าชี้แจง และไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่วัดพระแก้วก าหนด 
          ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ในวันที่ 31 มกราคม 2556 
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   
          ก าหนดยื่นซอง ประกวดราคา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2556 ตั้งแต่เวลา 09.00  น. ถึงเวลา 10.00   น.  
ณ  วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 
13.30 น. ณ วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย   
          ผูเ้สนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับยื่นซองเอกสารประกวดราคานวันและเวลาเดียวกัน  เป็น
จ านวนเงิน 378,000.-  บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)    
          ผูส้นใจตดิต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ในราคาชุดละ 1 ,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ได้ที่ ศูนย์บริการ
วิศวกรรมโยธา วัดพระแก้ว ในวันที่ 21 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 
15.00 น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.cru.in.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 05377 6039  ในวันและ
เวลาราชการ 
  

ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 
  
   
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา สุวรรณ) 
                                                                      ปฏิบัติแทนเจ้าอาวาส 



 
เอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดพระแก้ว 

ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 
...................................................... 

                 วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  
ณ วัดพระแก้ว โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 

                 1. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคา 
                       1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                       1.2 แบบใบเสนอราคา 
                       1.3 แบบสัญญาจ้าง 
                       1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                (1) แบบรูปรายการละเอียด 
                                (2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                (3) หลักประกันผลงาน 
                       1.5 สูตรการปรับราคา 
                       1.6 บทนิยาม 
                                (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       1.7     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                                (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
                       1.8     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)  
  

                  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น   
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 2. ผู้เสนอราคาต้องไม่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 4. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างวัด หรืองานทางด้านพุทธศาสนา มาก่อน ในวงเงิน  
ไมต่่ ากว่าร้อยละ 50 ของราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับวัด หรือหน่วยงานซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับน่าเชื่อถือ 
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                  3. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ

เสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ  

                       3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                         (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา

ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา     

ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)  

                                (4) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 

                                (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   

1.7 (1) 

                       3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ

ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (2) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                                (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   

1.7 (2) 
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                  4. การเสนอราคา 

                       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ

จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง

จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง  

                       4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ

เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ

ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ

ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 360 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ

ราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  

                       4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 299 วัน นับถัด 

จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากวัดพระแก้วให้เริ่มท างาน  

                       4.4 ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  

ให้ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสารประกวดราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร

ประกวดราคา 

                       4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วัดพระแก้ว  " ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่  4 กุมภาพันธ์ 

2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.00  น. ณ  วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

                                เม่ือพ้นก าหนดเวลายืน่ซองประกวดราคา แล้วจะไม่รบัซอง ประกวดราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดิซองประกวดราคา จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผู้เสนอราคาแต่

ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวด

ราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
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                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองประกวดราคาก่อนหรอืในขณะทีมี่การเปดิซองใบ

เสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ    

ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และวัด

พระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย

นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ วัดพระแก้วและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม  ให้มีการกระท าดังกล่าว 

                                ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายชือ่ออกจากการเปน็ผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเปน็ผูเ้สนอราคาท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

จากคณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา 

                                คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ วัดพระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 

ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป  

 

                  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       5.1 ในการ ประกวดราคา ครั้งนี้ วัดพระแก้ว จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 

                       5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับ

พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข

ของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อวัดพระ

แก้ว เท่านั้น  
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                       5.3 วัดพระแก้ว สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน ผันในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

                                (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร ประกวดราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารประกวดราคา ของวัดพระแก้ว 

                                (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง

ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

                                (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา ที่เป็น

สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                                (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ

พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

                       5.4 ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองประกวดราคา

หรือวัดพระแก้ว มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา

ได้ วัดพระแก้วมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  

                       5.5 วัดพระแก้วทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอ

ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การ ประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของวัดเป็นส าคัญ และให้ถือ

ว่าการตัดสิน ของวัดพระแก้วเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งวัดพระแก้วจะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                                ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา

ได้ คณะกรรมการเปิดซอง ประกวดราคา หรือวัดพระแก้วจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้

ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตาม ประกวดราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็น ที่รับฟังได้ วัดพระแก้ว

มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
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                       5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประกวดราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ

ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย

อ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ตามข้อ 1.6 วัดพระแก้วมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ

ตามข้อ 4.5 และวัดพระแก้วจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 

                  6. การท าสัญญาจ้าง 

                       ผูช้นะการประกวดราคาจะตอ้งท าสัญญาจ้างตามแบบสญัญาดังระบใุนข้อ 1.3 กับวัดพระแก้ว

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา

ค่าจ้างท่ี ประกวดราคา ได้ ให้วัดพระแก้วยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

                       6.1 เงินสด 

                       6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แกว่ัดพระแก้ว  

                       6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 

                       6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ

หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1 .4 (1) 

                       6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา (ผู้รับ

จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

                  7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       วัดพระแก้วจะจ่ายเงนิค่าจ้าง โดยแบง่ออกเป็น 4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1   จ่ายเงินจ านวน 15 % เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ รื้อถอนอาคารเดิม เทคอนกรีตหยาบ  
เทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ สกัดหัวเสาเข็มทั้งหมด พร้อมผลทดสอบคุณภาพวัสดุ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ  ภายใน    
90 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที่ 2  จ่ายเงินจ านวน 20 % เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ เทคอนกรีต ฐานราก ตอม่อ คาน เสา       
พ้ืนชั้น 1 พร้อมเท Topping และผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ภายใน 150 วัน นับจาก
วันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
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งวดที่ 3  จ่ายเงินจ านวน 30 % เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ เทคอนกรีต พื้น  Post Tension  ชั้น 2  เสา  
บันได และผลการทดสอบคุณภาพวัสดุ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ  ภายใน 190 วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงาน
ตามสัญญา 

งวดที่ 4   (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินจ านวน 35 % เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ เทคอนกรีต คานหลังคา ติดตั้งโครง
หลังคา มุงหลังคา ก่อฉาบผนัง ติดตั้งวงกบ ประตู หน้าต่าง ชั้น 1 และชั้น 2  ปูกระเบื้อง ทาสี งานระบบประปา 
ไฟฟ้า และงานอ่ืน ๆ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการพร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย  ภายใน 299 
วัน นับจากวันเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

                  8. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรบัตามแบบสญัญาจา้งข้อ 17 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 

                  9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผูช้นะการประกวดราคา ซ่ึงไดท้ าข้อตกลงเปน็หนงัสอื หรอืท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบใุนข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจาก
วันที่วัดพระแก้วได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

                  10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินวัดพระแก้ว 
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคา ครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิ้น 7,563,000.- บาท  
(เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นสาม พันบาทถ้วน) 
                       10.2 เมื่อวัดพระแก้วได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม ประกวด
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง น าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

http://www.cpacacademy.com/download/cpacacademy_com/b-pt001.pdf
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                       10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งวัดพระแก้วได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการก าหนดดังระบุไว้ ในข้อ 6 วัดพระแก้วอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       10.4 วัดพระแก้วสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

 

                  11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบใุนข้อ 1.5 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 

                       ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณทีใ่ช้กับสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่วัดพระแก้วได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5  

 

                 12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รบัจา้งพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ ได้

ก าหนดไว้โดย เคร่งครัด  

  

                                                                                       วัดพระแก้ว  

                                                                                   21 มกราคม 2556 

 


