เอกสารสอบราคาจางเลขที่ …๑…. /๒๕๕๖
การจางปรับปรุงซอมแซมสถานีตํารวจชั่วคราวของสถานีตํารวจภูธรปากพะยูน
ระหวางรอการกอสรางสถานีตํารวจ
ตามประกาศตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖
************************
ดวย ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซม สถานีตํารวจชั่วคราวของสถานีตํารวจภูธรปากพะยูน ระหวางรอการกอสรางสถานีตํารวจ
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้.๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาจะตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคา
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําอันการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

-๒(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุมพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หรือหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการรวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีผูรวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยใหแยกซองกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอ
ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยใหแยกกับซองใบเสนอราคา
๔. การยื่นซองสอบราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูด
ลบตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ
และราคาในบัญชีรายการกอสราง
ใหครบถวนในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม

-๓และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือเอา
ตัวหนังสือเปนสําคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วันนับแตวันเปดซองสอบราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบงาน ไมเกิน ๓๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาตองตรวจดูแบบรูปรายการละเอียด ฯลฯ
ให ถี่ ถ ว นและเข า ใจเอกสารสอบราคาทั้ ง หมดเสี ย ก อ นที่ จ ะตกลงยื่ น ซองสอบราคาตามเงื่ อ นไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคา จะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซอง
ถึง “ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางเหมา ปรับปรุงซ อมแซมสถานีตํารวจชั่ว คราวของ
สถานีตํารวจภูธรปากพะยูน ระหวางรอการกอสราง โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ ….๑.….…/๒๕๕๖ ยื่นตอเจาหนาที่ผูมีหนาที่รับซองสอบราคาในวันที่…๒๑ มีนาคม
๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ งานสงกําลังบํารุง
ตํา รวจภูธรจังหวัดพัท ลุ ง เมื่ อพนกํ า หนดเวลายื่ นซองสอบราคาแลวจะไม รับ ซองสอบราคาโดย
เด็ดขาดคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม และประกาศรายชื่อ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต อคณะกรรมการเปดซองสอบราคาก อนหรือในขณะที่มี การเปดซองใบ
เสนอราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขั ดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕
(๒) และ คณะกรรมการฯ เชื่ อว ามี การกระทํ าอั นเปน การขั ดขวางการแขง ขัน ราคาอย างเป นธรรม
คณะกรรมการจะตัด รายชื่ อผู เสนอราคารายนั้นออกจากการเป นผูเ สนอราคา และประกาศรายชื่ อผู
เสนอราคาที่ มีสิ ทธิ์ ไดรับ การคัดเลือก และตํารวจภู ธรจัง หวัดพัท ลุง จะพิจารณาลงโทษผู เสนอราคา
ดังกล าวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย ไดวาผูเสนอราคารายนั้น เปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ ถูกตัดชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุ เปนผูเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขั นราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน
๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง
ใหถือเปนที่สุด

- ๔คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคา ที่มีสิทธิ์
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ งานสงกําลังบํารุง ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาเปดซองใบเสนอ
ราคาเวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก
การเป ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว จะเป น ประโยชน แ ก ท างราชการอย า งยิ่ ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ คณะ
กรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงเทานั้น
๕.๓ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม
มีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ปรากฏชื่ อผู เสนอราคารายนั้น ในบัญ ชีผู รับ เอกสารสอบราคา หรือ ใน
หลักฐานการซื้อเอกสารสอบราคาของ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
(๒) ไม กรอกชื่อนิติบุ คคล หรือ ลงลายมือชื่อ ผูเสนอราคาอยา งหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตั ดสิ นการสอบราคาหรือ ในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริง อื่น ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได ตํารวจภูธ รจัง หวัดพัทลุ ง
มีสิทธิ ที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา

-๕ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง จะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
ในกรณีผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณหาก
คําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง มีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคามี
สิทธิ์ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือ เปนผูเสนอราคาที่กระทํ าการอั นเป นการขั ดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ ตํารวจภู ธรจังหวัดพัทลุงมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกมาจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และตํารวจภูธรจังหวัด
พัทลุงจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป นผูทิ้ง งานในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็ นวา
การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได ดําเนิ นการไปแลวจะเปนประโยชนแกท างราชการอยางยิ่ง
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับตํารวจภูธร
จังหวัดพัทลุง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คธนาคารสั่งจายใหแก ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง โดยเปนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการ ของทางราชาร
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุ ในขอ ๑.๓
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงิ นทุนหรือ บริ ษัทเงิ นทุนหลักทรั พย ที่ ไดรับ อนุ ญาตใหป ระกอบกิจการเงิน ทุนเพื่ อการพาณิช ยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๓

-๖๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. การจายเงิน (สําหรับการจางเปนราคาเหมารวม)
ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ (๑๐๐%) ของเงินคาจางตาม
สัญญาเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานปรับปรุงซอมแซมสถานีตํารวจชั่วคราวของสถานีตํารวจภูธรปากพะยูน
ระหวางรอการกอสรางสถานีตํารวจ ทั้งหมดแลวเสร็จพรอมเก็บกวาดทําความสะอาดสถานที่กอสราง
ตามสัญญาทุกประการภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง ขอ ๑๕ จะกําหนดใหในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน
๙. การประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ
ใน ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา ๑ ป นับจากวันที่ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ไดรับมอบงานจาง โดยผูรับจางตองรีบแกไขให
ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินงบประมาณสําหรับคาจางครั้งนี้
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ไดมาจาก
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ไดรับอนุมัติเงินคาจาง จากงบประมาณประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ แลวเทานั้นและสงวนสิทธิ์ที่จะเลิกจาง
หากงบประมาณตกเปนพับ ผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายใดๆไมไดทั้งสิ้น
๑๐.๒ เมื่อตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง
และไดตกลงวาจางตามประกาศสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการส งเสริม การพาณิช ย น าวี ภายใน ๗ วัน นั บ ถั ดจากวั นที่ ผู รั บ จา งสั่ ง หรื อซื้ อจาก
ตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

-๗(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลง ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงจะเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตก
ลงวาจางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวา ในการปฏิบั ติงานจางเหมากอสรางดังกล าว
ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากชางกอสรางหรือผูมีวุฒิระดับ ปวช.
ปวส. ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได จํานวนอยางนอย
๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๑.๑ ชางกอสราง
๑๑.๒ ชางไม
๑๑.๓ ชางปูน
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด

ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
พ.ต.อ.
.........มี.ค.๒๕๕๖

ประกาศตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม สถานีตํารวจชั่วคราว
ของสถานีตํารวจภูธรปากพะยูน ระหวางรอการกอสรางสถานีตํารวจ
**********************
ดวย ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมาปรับปรุง
ซอมแซม สถานีตํารวจชั่วคราวของสถานีตํารวจภูธรปากพะยูน ระหวางรอการกอสรางสถานีตํารวจ
และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ๑ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม
๒๕๕๖
ราคากลางของงานกอสรางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาท
(เงินสามแสนบาทถวน) และหากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่แตกตางหรือไมแตกตาง
ไปจากราคากลางที่ไดประกาศไว ราคากลางดังกลาว ไมมีผลผูกพันใหตองปฏิบัติไปตามราคากลาง นั้น
(ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข า เสนอราคา
ให แ ก ตํา รวจภู ธ รจังหวัดพัทลุง ณ วันประกาศสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
การดูสถานที่กอสราง เปนภาระ/หนาที่ความรับผิดชอบของผูรับเอกสารสอบราคาที่จะ
ไปดูสถานที่กอสราง ดวยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่กอสราง หรือไมก็ได โดยตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
จะถือวาผูรับเอกสารสอบราคา ไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆอยางดีแลว จะนํามา
อางใหพนความผิดและ/หรือจะยกเปนขอตอสูกับตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ในภายหลังไมได

-๒กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๑
มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑ เมษายน
๒๕๕๖ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น ณ งานสงกําลังบํารุง ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง และ
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น เปนตนไป ณ งานสงกําลัง
บํารุง ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานสงกําลังบํารุง ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ระหวางวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐-๗๔๖๑-๓๒๔๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พลตํารวจตรี
( ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล )
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง

ประกาศตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกาศสอบราคาจางเหมาปรับปรุงซอมแซม สถานีตํารวจ
ในสังกัด ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
**********************
ดว ย ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ดพั ท ลุ ง มี ค วามประสงค จ ะสอบราคาจ า งเหมาปรั บ ปรุ ง
ซ อ มแซม สถานี ตํ า รวจในสั ง กั ด ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด พั ท ลุ ง จํ า นวน ๔ หลั ง ประกอบด ว ย สถานี
ตํารวจภูธรปา พะยอม สถานีตํารวจภูธรควนขนุน สถานีตํารวจภูธ รโคกชะงาย และ สถานีตํารวจภูธร
ลําปา และรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ /๒๕๕๕ ลงวันที่ กันยายน
๒๕๕๕
ราคากลางของงานกอสรางในการประกาศสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๓๕,๐๐๐ บาท
(เงินหนึ่งลานเจ็ดแสนสามหมื่นหาพันบาทถวน) และหากปรากฏวาการเสนอราคาคากอสรางมีราคาที่
แตกตางหรือไมแตกตางไปจากราคากลางที่ไดประกาศไว ราคากลางดังกลาว ไมมีผลผูกพันใหตอง
ปฏิบัติไปตามราคากลาง นั้น (ผูเสนอราคาจะตองรับผิดชอบในการคํานวณราคากลางเอง จะนําราคา
กลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกรองคากอสรางในภายหลังไมได )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
ซึ่งมีผลงานกอสราง
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๘๖๗,๕๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน
ราชการตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
ฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง เชื่อถือ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก
ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ณ วันประกาศสอบราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้

การดูสถานที่กอสราง เปนภาระ/หนาที่ความรับผิดชอบของผูซื้อเอกสารสอบราคาที่
จะไปดูสถานที่กอสราง ดวยตนเองและ/หรือจะดูสถานที่กอสราง หรือไมก็ได โดยตํารวจภูธรจังหวัด
พัทลุง
-๒จะถือวาผูซื้อเอกสารสอบราคา ไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆอยางดีแลว จะนํามา
อางใหพนความผิดและ/หรือจะยกเปนขอตอสูกับตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ในภายหลังไมได.
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่
กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่
กันยายน
๒๕๕๕ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น ณ งานสงกําลังบํารุง ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง และ
กําหนดเปดซองสอบราคา ในวันที่
กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น เปนตนไป ณ งานสง
กําลังบํารุง ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง
ผูสนใจติดตอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ไดที่ งานสงกําลังบํารุง
ตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง ระหวางวันที่
กันยายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ กันยายน ๒๕๕๕ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท หมายเลข ๐-๗๔๖๑-๓๕๕๕ ตอ ๒๐๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

พลตํารวจตรี
( ศักดิ์สมหมาย พุทธกูล )
ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุง

