
 

 

(ร่าง) 
สรุปรายละเอียดสาระส าคัญขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างเหมาก่อสร้าง 

ปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 

  ด้วยองค์การสะพานปลามีความประสงค์จะท าการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลา  ต าบลอ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์  งบประมาณ  
ตั้งไว้ ๑๘๗,๗๓๕,๔๑๕.๓๒  บาท  ( หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสามสิบ
สองสตางค ์) ซึ่งคณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ด าเนินการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙  เรียบร้อยแล้ว  
จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระส าคัญของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงาน
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ความเป็นมา 

  การก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เป็นการซ่อมแซมท่าเทียบ
เรือประมงอ่างศิลาเดิม ซึ่งปัจจุบันมีสภาพช ารุดและใช้เป็นพ้ืนที่จ าหน่ายสัตว์น้ าส าหรับนักท่องเที่ยว 
จ าเป็นต้องด าเนินการโดยเร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการในพ้ืนที่      

๒. วัตถุประสงค์ 

  ๒.๑  ปรับปรุงท่าเทียบเรือประมงอ่างศิลาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยของกรมเจ้าท่า  และ
มาตรฐานสุขอนามัยของกรมประมง 
  ๒.๒  ให้บริการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ที่ถูก
กฎหมายในน่านน้ าของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชายฝั่งตะวันออก 

  ๒.๓  พัฒนาท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลาเพ่ือรองรับการจ าหน่ายสินค้าสัตว์น้ าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงที่มีคุณภาพของชาวประมงและผู้ค้าสัตว์น้ า 

  ๒.๔ ยกระดับรายได้อาชีพชาวประมงพ้ืนบ้าน ประมงพาณิชย์และผู้ค้าสัตว์น้ าในชุมชนอ่าง
ศิลาและจังหวัดชลบุรี 

  ๒.๕ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

  ๓.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๓  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

 



 

 

    -๒- 
๓.๔ ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  ๓.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกัน (เทคนิคในการก่อสร้างเดียวกัน)  กับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์สัญญาเดียว  ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า  ๙๓,๙๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท ( เก้าสิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชนที่องค์การสะพานปลาเชื่อถือ ผลงานที่อ้างถึงจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน  
๕  ปี นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา และเป็นงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างของงานที่ไว้ได้ผลตาม
วัตถุประสงค์ที่เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ  โดยมีหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญาพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) มายื่นในวันเสนอราคา 
          อนึ่ง  ส าหรับผลงานก่อสร้างในกรณีของผู้ที่เข้ากิจการร่วมค้า ให้เป็นไปตามหนังสือส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๒๔๕๗  ลงวันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๓  ซึ่งได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าไว้ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่ร่วมค้ามาใช้แสดง 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม 
ซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้าง 
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                     ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรให้ความส าคัญกับสภาพพ้ืนที่ก่อสร้างซ่ึงเป็นหินแข็ง 
  ๓.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  ๓.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๓.๘  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือก  หากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่  
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับองค์การสะพานปลา ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ 
ยื่นต่อกรมสรรพากรและปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับ
หน่ายงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และองค์การสะพานปลาขอสงวนสิทธ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์ 



 

 

-๓- 

กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจาก
บัญชีดังกล่าวแล้ว 

๔.  รูปแบบและรายละเอียด 

  รูปแบบและรายการทั้งหมดแบ่งออกเป็น  ๗  ประเภทดังนี้   
  (๑) งานปรับปรุงท่าเทียบเรือ  
  (๒)  งานระบบบ าบัดน้ าเสีย/ระบบน้ าประปา 
  (๓)  สุขาสาธารณะ และส านักงานท่าเทียบเรือ 
  (๔)  งานระบบกันกระทบ 
  (๕)  งานอาคาร และโรงคลุมสัตว์น้ า 
  (๖)  งานระบบไฟฟ้าแรงสูง และระบบแสงสว่าง 
  (๗)  งานรื้อถอนโครงสร้างท่าเทียบเรือ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ   

  ระยะเวลาด าเนินการ  ๓๓๐  วัน  

๖.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 

  ผู้รับจ้างมีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของราคาจ้างเหมาตามที่ตกลง
ท าสัญญาจ้าง  แต่ทั้งนี้จะต้องมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ าประกัน
ของธนาคารในประเทศหรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่รับอนุญาตให้ 
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนในส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  ให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ก่อนการช าระเงินล่วงหน้านั้น  โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ 

๗. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

  ก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน  ๓๓๐  วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง  โดยแบ่งงวดงานออกเป็น  ๙  งวด (โดยคิดจากวงเงินก่อสร้าง ๑๐๐%  เต็ม ซึ่งยังมิได้หัก
เงินล่วงหน้าตามข้อ ๖ ) ดังนี้ 
 

การแบ่งงวดงานปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
 

งวดที่  ๑  จ านวนเงิน ร้อยละ ๓.๔๕๗ ของค่าจ้างเหมา 
- ตอกเสาเข็ม คอร.จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ต้น      
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 
 
 



 

 

 
       -๔- 
 

งวดที่ ๒  จ านวนเงิน ร้อยละ ๑๓.๗๗๗ ของค่าจ้างเหมา 
- หล่อคอนกรีตฐานราก คานเสา คสล.วางพ้ืนส าเร็จรูปแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ๓๒% 
- เทพ้ืน คสล.ทับหน้าแล้วเสร็จได้ไม่น้อยกว่า ๓๒% 
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๓  จ านวนเงิน ร้อยละ ๔.๗๘๗  ของค่าจ้างเหมา 
- งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งเสา จันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็กพ้ืนโรงคลุม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔ หลัง 
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๔  จ านวนเงิน ร้อยละ ๗.๗๑๓  ของค่าจ้างเหมา 
- งานมุงหลังคา ติดตั้ง เชิงชาย ผนังกันฝนรอบอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๔ หลัง 
- งานรื้อโครงสร้างเดิม ไม่น้อยกว่า ๕๐% 
- งานตอกเสาเข็ม คอร. จ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ต้น 
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๕  จ านวนเงิน ร้อยละ ๑๔.๓๖๒  ของค่าจ้างเหมา 
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก คาน คสล. ได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% 
- งานวางพ้ืนส าเร็จรูปแล้วเสร็จ ๔๐% 
- เทพ้ืนคอนกรีตทับหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๔๐% 
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๖  จ านวนเงิน ร้อยละ ๒๓.๒๔๔  ของค่าจ้างเหมา 
- ติดตั้งจันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60% 
- งานมุงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ 
- จัดท าพ้ืนโรงคลุมแล้วเสร็จ 
- งานราวกันตกส่วนโรงคลุม งานฉาบปูนโครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จและงานปรับพื้น งานระบายน้ า 
- งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานทาสีโครงสร้างแล้วเสร็จและงานปรับพ้ืน งานระบายน้ าของ

งานโรงคลุมได้แล้วเสร็จ ทั้งหมด ๘ หลัง  และงานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า งานอ่ืน แล้วเสร็จ 
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๗   จ านวนเงิน ร้อยละ ๗.๔๔๗  ของค่าจ้างเหมา 
- ตอกเสาเข็มกันกระทบ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งยาง และงานอื่นของกันกระทบแล้วเสร็จ  
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๘  จ านวนเงิน ร้อยละ ๑๒.๓๐๙  ของค่าจ้างเหมา 
- งานเทพ้ืนและผนัง คสล. ได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม.บริเวณท่ีตั้งถัง 
- งานติดตั้งถังเก็บน้ าและถังบ าบัดน้ าเสีย ถังเกรอะพร้อมงานโครงสร้างถังทั้งหมด 



 

 

 
                      -๕- 

 
- งานติดตั้งมอเตอร์ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ เครื่องมือทดสอบ บ่อรวบรวมน้ า และบันได     

ราวกันตก 
- งานระบบ หม้อแปลงไฟฟ้า งานเทพ้ืน คสล.และงานอื่น ๆ ของระบบบ าบัด ถังเก็บน้ าแล้วเสร็จ  
-    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๖  วัน 

งวดที่ ๙  จ านวนเงิน ร้อยละ ๑๒.๙๐๔  ของค่าจ้างเหมา 
- ตอกเสาเข็ม คอร.ของที่ตั้งสุขาและส านักงานแล้วเสร็จ 
- เทพ้ืน คสล.ชั้นล่าง เทเสา คาน คสล.ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
- งานวางพ้ืนส าเร็จรูป งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งจันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 
- งานมุงหลังคา ติดตั้ง เชิงชาย แล้วเสร็จ 
- งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบไฟฟ้า ประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์ 
- งานทาสีโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 
- งานรางระบายน้ าและงานอ่ืน ๆ ในหมวดงานทั้งหมด แล้วเสร็จทุกประการ 

                ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๔๒  วัน 
หมายเหตุ     แบ่งงวดงานออกเป็น 9 งวด เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ก าหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด  330  

วัน  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลาย
งวดก็ได้  เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างนั้น แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ตามรายละเอียดที่ระบุ
ไว้ในแต่ละงวดงาน 

 
 

๘.  วงเงินในการจัดหา 

  วงเงินงบประมาณ  ๑๘๗,๙๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
หนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  ราคากลางงานก่อสร้าง  ๑๘๗,๗๓๕,๔๑๕.๓๒ บาท ( หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ด
แสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์ )  
  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่า  
๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (สามแสนบาทถ้วน  ) จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอราคาลดครั้งถัดๆ ไป  
ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า   ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท (   สามแสนบาทถ้วน ) จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

      -๖- 

๙.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

 ชื่อผู้ติดต่อ  นางสาวอรนุช  จันดา  ส านักงานบริหารการพัสดุ  องค์การสะพานปลา                                 
       เลขที่ ๑๔๙ ซอยเจริญกรุง ๕๘  แขวงยานาวา  เขตสาทร  กทม. ๑๐๑๒๐ 

 อีเมล์ แอดเดรส (E-Mail)  contact@fishmarket.co.th 

 โทรศัพท ์ ๐๒-๒๑๑-๗๓๐๐  ต่อ  ๕๘๐   โทรสาร  ๐๒-๒๑๓-๒๗๘๐ 

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าวโปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   



    -ร่าง- 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขท่ี   ๒๓/๒๕๖๐ 

                         งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
      ตามประกาศองค์การสะพานปลา  ลงวันที่           สิงหาคม   ๒๕๖๐ 
                .................................................. 
  ด้วยองค์การสะพานปลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและ
ตลาดประมงอ่างศิลา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  มีรายการก่อสร้างโดยสังเขปดังนี้ 

งานก่อสร้างปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
                ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

๑.๑ แบบรูปและรายการประกอบแบบ  (เอกสารแนบ ๑) 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา  (เอกสารแนบ ๒) 
 ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง  (เอกสารแนบ ๓) 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

(๑) หลักประกันซอง  (เอกสารแนบ ๔) 
(๒) หลักประกันสัญญา  (เอกสารแนบ ๕) 

      (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า  (เอกสารแนบ  ๖) 
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จ านวน  ๑๘  หน้า  (เอกสารแนบ  ๗) 
 ๑.๖ บทนิยาม  (เอกสารแนบ  ๘) 

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร  (เอกสารแนบ  ๙) 
       (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 

                            (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น   
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคา 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 
 
 
 



 

       -๒- 
 

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  
(เทคนิคในการก่อสร้างเดียวกัน) กับงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๙๓,๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท  (เก้าสิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่คู่สัญญาโดยตรงกับ 
ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานเอกชนที่  
องค์การสะพานปลาเชื่อถือ  โดยมีหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญาพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  พร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี)  มายื่นในวันเสนอราคา  ผลงานที่อ้างถึงจะต้องเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน ๕  ปี นับถึงวันยื่นซองประกวดราคา  
และเป็นงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างของงานที่ได้รับไว้ได้ผลตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ 

๒.๖  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ 
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                    ๒.๗  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์  (e-Government  Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๒.๘  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาทคูส่ัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการท าสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท  (สองล้านบาทถ้วน)  ขึ้นไปกับองค์การสะพานปลา  ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร   
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและ 
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล  เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.  ๒๕๕๔  และท่ี 
แก้ไขเพ่ิมเติมและองค์การสะพานปลาสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคล  หรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ใน 
บัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง   
และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
  อนึ่ง  ส าหรับผลงานก่อสร้างในกรณีของผู้ที่เข้ากิจการร่วมค้า ให้เป็นไปตามหนังสือส านักนายก 
รัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว๒๔๕๗  ลงวันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๔๓  ซึ่งได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณา 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าไว้ดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน 
ก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า 
ที่เข้าประกวดราคาได้ 



 

       -๓- 
 

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ 
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ 
ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได ้
  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                          ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยก 
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 

๓.๑   ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล  ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   
  ทั้งนี้หนังสือรับรองในข้อ (ก) และข้อ (ข) ต้องออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนนับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา 
                              (๒)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่น 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

         (๓)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

         (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)   
   ๓.๒   ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                      (๑)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคามอบอ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 

(๒)  ส าเนาหลักประกันซอง  ตามข้อ  ๑.๔ (๑)  ส่วนเอกสารตัวจริงให้แยกออกยื่นให้ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองเพ่ือตรวจสอบ 
            (๓)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างตามข้อ  ๒.๕  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                     (๔)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพรอ้มกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
   ๓.๓  ซองใบเสนอราคา  (ปิดผนึก)  ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 



 

        -๔- 
            (๑)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ   
อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                             (๒)  ใบเสนอราคาตามแบบก าหนด 
   ๔.  การเสนอราคา 
        ๔.๑  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวด 
ราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  โดยใบเสนอราคาจะต้องมีลายมือชื่อจริงของเจ้าหน้าที่ของ  “องค์การ”  
เซ็นต์ก ากับไว้จึงจะพิจารณาและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอ 
ราคาให้ชัดเจน พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  จ านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มี 
การขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
       ๔.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ 
ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและ/หรือ 
ราคาต่อหน่วย  และ/หรือต่อรายการตามเงื่อนที่ระบุไว้ท้ายในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง 
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ 
ราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ 
เสนอราคามิได้ 
        ๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๓๓๐  
วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  และจะต้องเริ่มลงมือท างานตามสัญญา  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
        ๔.๔  ก่อนยื่นซองประกวดราคา  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องตรวจดูเอกสารประกวด 
ราคา  และรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซอง 
ประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 
        ๔.๕  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้า 
ซองถึงประธานกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
ประกวดราคา เลขท่ี  ๒๓/๒๕๖๐  ซึ่งประกอบด้วย  ซองเอกสารส่วนที่  ๑  ซองเอกสารส่วนที่  ๒  และซอง 
ใบเสนอราคา (ปิดผนึก)  ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ในวันที่   ๕  กันยายน  ๒๕๖๐ 
ระหว่างเวลา  ๐๙.๓๐  นาฬิกา ถึง ๑๑.๐๐  นาฬิกา  ณ  สถานที่ประกวดราคา ส านักงานองค์การสะพานปลา  
เลขที่  ๑๔๙  แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแล้ว  “องค์การ”  จะไม่รับซองประกวดราคาและ 
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 



 

 
       -๕- 
 
   คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
แต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ  ๑.๖  (๑)   
ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย 
ทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคารับทราบแล้ว 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๖  (๒)  และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ  จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  และ  “องค์การ”  จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ 
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาเพราะเหตุเป็น 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อองค์การ  ภายใน  ๓  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการ 
วินิจฉัยอุทธรณ์ขององค์การให้ถือเป็นที่สุด 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็ก 
ทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนและเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ
ก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไข/ได้ ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนดวันเวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอ 
ราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
  คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใด  ๆ  ระหว่างการประกวดราคา 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 



 

   
       -๖- 
  ๔.๖  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
         (๑)  ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
         (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่  
  ๑๘๗,๗๓๕,๔๑๕.๓๒   บาท  (    หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค)์ 
         (๓ ) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

  (๔)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 (๕)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ 
 (๖)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN  แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดย 

ราคาที่เสนอในการประกวดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะ 
ต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  ( สามแสนบาทถ้วน  )  
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  
 ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท  ( สามแสนบาทถ้วน ) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว 
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 

 (๘)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบ 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 

(๙)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่                                ตั้งแต ่
เวลา             นาฬิกา ถึง           นาฬิกา   ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา  
(บก.๐๐๕)  ให้ทราบต่อไป 
                           (๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอ 
ราคาต้องท าการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง 
อิเล็กทรอนิกส์  

๕. หลักประกันซอง 
      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา  โดยใช้ 
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  จ านวน  ๙,๓๘๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าลา้นสามแสนแปดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)   
ดังต่อไปนี้ 



 

 
      -๗- 

๕.๑  เงินสด 
  ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การ”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือ

ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันท าการทางราชการ 
   กรณีท่ีผู้ประสงค์ช าระเงินเป็นเช็ค “องค์การ”  จะรับเฉพาะการช าระเงินทางกรุงเทพ ฯ  หรือ 
       เป็นเช็คของธนาคารที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพ ฯ  เท่านั้น 

                        ๕.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)   
        ๕.๔  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุนหรือ 
        บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม 
        ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ 
        หนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๑) 

      ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
           หลักประกันซองตามข้อนี้องค์การจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  ๑๕  วัน   
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน   
๓  ราย จะคืนให้ต่อเม่ือได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใด  ๆ  จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
  ๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
        ๖.๑  ในการประกวดราคาครั้งนี้  “องค์การ”  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคา รวมภาษีที่ 
ผู้เสนอราคาเสนอถูกต้องตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
        ๖.๒  หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ี
ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ 
เป็นประโยชน์ต่อองค์การสะพานปลาเท่านั้น 
        ๖.๓  “องค์การ”   สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  โดยไม่มีการ 
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา   
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของ “องค์การ”  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา 
อย่างหนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(๒) เสนอราคาละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาที่เป็น 
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 



 

 
    -๘- 

    (๓)  ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้ประสงค์จะ 
เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
           ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการประกวดราคาหรือ 
“องค์การ”  มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับ 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้  องค์การมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                 ๖.๕  “องค์การ”  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายหนึ่งรายใด  หรืออาจจะ 
ยกเลิกการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้   
เพ่ือประโยชน์ขององค์การเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ “องค์การ”  เป็นเด็ดขาด  ผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้ง  “องค์การ”  จะพิจารณายกเลิกการประกวด 
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับ 
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอัน 
เป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
      ๖.๖  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา 
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖  องค์การมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และองค์การ 
จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

๗. การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  กับ “องค์การ” 
ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕   
ของราคาจ้างที่ประกวดราคาได้  ให้ “องค์การ” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  เงินสด 
  (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “องค์การ”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา  หรือก่อนหน้านั้น 
ไม่เกิน  ๓  วัน  ท าการของทางราชการ  (เช็คเงินสด) 

          (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุใน  
ข้อ ๑.๔ (๒) 



 

      -๙- 
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุนหรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม 
แบบหนังสือค้ าประกัน  ดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๒) 
  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ 
ประกวดราคา(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  หาก “องค์การ”  บอกเลิกสัญญาจ้างไม่ว่ากรณีใด  และผู้รับจ้างได้ท างานจ้างบางส่วนไปแล้ว   
หรือทั้งหมดแต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบและรายการ  ผู้รับจ้างยินยอมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   
รวมทั้งเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือจาก “องค์การ” และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดแก่ “องค์การ” อันเนื่องมา 
จากการกระท าของผู้รับจ้างซึ่งเป็นเหตุให้ “องค์การ”  ต้องบอกเลิกสัญญาจ้าง 
  องค์การจะจ่ายเงินค่าจ้างต่อหน่วยงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย 
ที่ก าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาแบ่งงวดงานออกเป็น  ๙  งวด  โดยคิดจากวงเงินก่อสร้าง  ๑๐๐%  
ซึ่งไม่ได้หักเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๑๑  ดังนี้   

               การแบ่งงวดงานปรับปรุงท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา 
งวดที่  1  จ านวนเงิน ร้อยละ 3.457 ของค่าจ้างเหมา 
          - ตอกเสาเข็ม คอร.จ านวนไม่น้อยกว่า 200 ต้น      

      ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 2  จ านวนเงิน ร้อยละ 13.777 ของค่าจ้างเหมา 

- หล่อคอนกรีตฐานราก คานเสา คสล.วางพ้ืนส าเร็จรูปแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า 32% 
- เทพ้ืน คสล.ทับหน้าแล้วเสร็จได้ไม่น้อยกว่า 32% 

               ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 3  จ านวนเงิน ร้อยละ 4.787  ของค่าจ้างเหมา 

- งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งเสา จันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็กพ้ืนโรงคลุม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 4 หลัง 

               ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 4  จ านวนเงิน ร้อยละ 7.713  ของค่าจ้างเหมา 

- งานมุงหลังคา ติดตั้ง เชิงชาย ผนังกันฝนรอบอาคารแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 4 หลัง 
- งานรื้อโครงสร้างเดิม ไม่น้อยกว่า 50% 
- งานตอกเสาเข็ม คอร. จ านวนไม่น้อยกว่า 250 ต้น    ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 



 

       -๑๐- 
งวดที่ 5  จ านวนเงิน ร้อยละ 14.362  ของค่าจ้างเหมา 

- งานหล่อคอนกรีตฐานราก คาน คสล. ได้ไม่น้อยกว่า 40% 
- งานวางพ้ืนส าเร็จรูปแล้วเสร็จ 40% 
- เทพ้ืนคอนกรีตทับหน้าได้ไม่น้อยกว่า 40% 

               ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 6  จ านวนเงิน ร้อยละ 23.244  ของค่าจ้างเหมา 

- ติดตั้งจันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า 60% 
- งานมุงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย แล้วเสร็จ 
- จัดท าพ้ืนโรงคลุมแล้วเสร็จ 
- งานราวกันตกส่วนโรงคลุม งานฉาบปูนโครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จและงานปรับพื้น งานระบายน้ า 
- งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานทาสีโครงสร้างแล้วเสร็จและงานปรับพื้น งานระบายน้ าของงานโรงคลุม 

ได้แล้วเสร็จ ทั้งหมด 8 หลัง  และงานรื้อย้ายเสาไฟฟ้า งานอื่น แล้วเสร็จ 
               ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 7   จ านวนเงิน ร้อยละ 7.447  ของค่าจ้างเหมา 

- ตอกเสาเข็มกันกระทบ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งยาง และงานอ่ืนของกันกระทบแล้วเสร็จ  

               ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 8  จ านวนเงิน ร้อยละ 12.309  ของค่าจ้างเหมา 

- งานเทพ้ืนและผนัง คสล. ได้ไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.บริเวณท่ีตั้งถัง 
- งานติดตั้งถังเก็บน้ าและถังบ าบัดน้ าเสีย ถังเกรอะพร้อมงานโครงสร้างถังทั้งหมด 
- งานติดตั้งมอเตอร์ต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบท่อ เครื่องมือทดสอบ บ่อรวบรวมน้ า และบันได ราวกันตก 
- งานระบบ หม้อแปลงไฟฟ้า งานเทพื้น คสล.และงานอื่น ๆ ของระบบบ าบัด ถังเก็บน้ าแล้วเสร็จ  

                ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  36  วัน 
งวดที่ 9  จ านวนเงิน ร้อยละ 12.904  ของค่าจ้างเหมา 

- ตอกเสาเข็ม คอร.ของที่ตั้งสุขาและส านักงานแล้วเสร็จ 
- เทพ้ืน คสล.ชั้นล่าง เทเสา คาน คสล.ชั้นล่าง แล้วเสร็จ 
- งานวางพ้ืนส าเร็จรูป งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งจันทันเหล็ก แปเหล็ก ทาสีโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ 
- งานมุงหลังคา ติดตั้ง เชิงชาย แล้วเสร็จ 
- งานฉาบปูน โครงสร้าง คสล.แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบไฟฟ้า ประปา ติดตั้งสุขภัณฑ์ 



 

-๑๑- 
 

- งานทาสีโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จ 
- งานรางระบายน้ าและงานอ่ืน ๆ ในหมวดงานทั้งหมด แล้วเสร็จทุกประการ 

                ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  42  วัน 
หมายเหตุ    แบ่งงวดงานออกเป็น 9 งวด เงินล่วงหน้าจ่าย 15% ก าหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด  330  วัน  ทั้งนี้  

                ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่ละหลายงวดก็ได้  เมื่อผู้รับจ้าง 

                 ท าการก่อสร้างนั้น แล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วน  ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน 

 ๙.   อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับจะก าหนดให้ในอัตราร้อยละ  ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 ๑๐.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญา 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๓๐  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 ๑๑.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
        ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของราคาค่าจ้าง   
แต่ทั้งนี้  จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๓)  หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๓)   
ให้แก่องค์การ  ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั้น 
 ๑๒.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
        ๑๒.๑  เมื่อ “องค์การ” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกวด 
ราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย 
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศ
ก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
 
 



 

       -๑๒- 
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ 

ยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดย 
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ(๒)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี 
  ๑๒.๒  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
“องค์การ”  แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว  
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๖ (๔) (๕) (๖) และ (๗) แล้วไม่ไป 
ท าสัญญาจ้างหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุในข้อ  ๗  จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจาก 
ผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๒.๓  “องค์การ”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
  ๑๒.๔  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ 
“องค์การ” แล้ว  จะถอนตัวจากการประกวดราคา ฯ  มิได้  และเม่ือได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว   
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ  ๔.๖(๔)  (๕)  (๖)  และ (๗)  มิฉะนั้น  
“องค์การ”  จะริบหลักประกันซองจ านวนร้อยละ  ๕  ของวงเงินที่จัดหาทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ 
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้  หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม 
  ๑๒.๕  ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง “องค์การ”  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  “องค์การ” จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑๒.๖  “องค์การ”  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 ๑๓.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
        การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรราคาการปรับราคา  ดังระบุในข้อ  ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณ ี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๓๒  ราคาค่างาน 
ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยยึดเงื่อนไข  หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้างสูตรและวิธีค านวณตามหนังสือส านักงานงบประมาณ   
ที่  กพส ๗/๒๕๓๒  ลงวันที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๓๒ 
 



 

       -๑๓- 
 
  สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่องค์การได้ขยายออกไป  โดยใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 ๑๔.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
        ๑๔.๑  เมื่อองค์การได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ 
นี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัตงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิระดับ 
 ปวช.,ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา  ที่  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้จ านวนอย่างน้อย  ๑ คน   
        ๑๔.๒  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ 
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
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