
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี     3/2560 
                สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบป๊ัมอัตโนมัติและระบบกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด  

ตามประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  ลงวันท่ี 30  มิถุนายน 2560 
                                  ----------------------------------------------------------- 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ” มีความประสงค์จะ

สอบราคาปรับปรุงระบบป๊ัมอัตโนมัติและระบบกรองน้ํา จํานวน 1 ชุด ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรม
สัตว์น้ําอุตรดิตถ์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารแนบท้ายสอบราคา 
     1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                  1.2 แบบใบเสนอราคา 
                  1.3 แบบสัญญาจ้าง 
                  1.4 แบบหนังสือคํ้าประกัน  
                        (1) หลักประกันสัญญา 
                  1.5 บทนิยาม  
              (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                        (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                  1.6   แบบบัญชีเอกสาร 
                          (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  
                          (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
                      
             2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
         2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
        2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ 
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

       2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วัน 
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
1.5 
        2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม
ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดาเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมี
มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  2.8 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง   ซ่ึงมีผลงานประเภทเดียวกันใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 500,000.-บาท โดยเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วน
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีศูนย์ฯ เชื่อถือ 
 
              3. หลักฐานการเสนอราคา 



                 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
      3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                       (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง                             
                                (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

            (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
             (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้
ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)  

             (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
                     (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ 1.7 (1) 
                   3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไป 
                               (1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอ
ราคามอบ อํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
                      (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                      (3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (2) 
 
               4. การเสนอราคา 
          4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจนจํานวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมี
การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
ด้วยทุกแห่ง 
        4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                  ราคาท่ีเสนอจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วันนับแต่วันเปิดซอง ใบเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคาท่ีผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
     4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกินกว่า 30  วัน 
นับถัดจากวันนามในสัญญาจ้าง 



     4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
พร้อมท้ังเอกสารสอบราคาท้ังหมดให้ถ่ีถ้วน และเข้าใจเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไข
ในเอกสารสอบราคา  
              4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ท่ีปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง”
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า"ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
จ้าง เลขท่ี 3/2560" ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับซอง  ต้ังแต่วันท่ี 30  มิถุนายน 2560  ถึงวันท่ี  12  
กรกฎาคม  2560  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ. ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์   

เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก และศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ ท้ิงงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 

  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 
3 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ให้ถือเป็นท่ีสุด 

  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ ในวันท่ี 
13 กรกฎาคม 2560  ต้ังแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

  การอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายเวลาการเปิดซองใบเสนอ ราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายเวลาดังกล่าว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ อย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ เปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
              5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ ศูนย์ฯ จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
      5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติข้อ 2 หรือยื่น
หลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว 
คณะกรรมการ ฯ จะไม่พิจารณาราคาผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อยหรือท่ีผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯ เท่านั้น  
 
 
 



      5.3 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปนี้ 
          1. ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของศูนย์ฯ 
                   2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                   3. เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

          4. ราคาท่ีเสนอมีการขูด ลบ ตก เติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้  
     5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ 
ศูนย์ฯ มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ ศูนย์ฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง  
        5.5 ศูนย์ฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ ศูนย์ฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ัง ศูนย์ฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทําไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
    ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ ศูนย์ฯ จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ี 
ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่ เป็นท่ี
รับฟังได้ สํานักงาน มีสิทธิ์ท่ีจะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
    5.6  ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 ศูนย์ฯ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และ ศูนย์ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

         ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

 
6. การทําสัญญาจ้าง 

        ผู้ชนะการสอบราคา จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3 กับ ศูนย์ฯ 
ภายใน  7  วันนับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 
5 ของราคาค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้ ศูนย์ฯ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง
ใด ดังต่อไปนี้ 
 
 



              6.1  เงินสด 
             6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ และต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

   6.3  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน 
ข้อ 1.5 (1)  

    6.4  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท เงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 1.5  
              6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                     ศูนย์ฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเหมาจ่ายงวดเดียว เม่ือคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ศูนย์ฯ  ได้ตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามข้อกําหนดแห่งสัญญาทุกประการรวมท้ังทํา
สถานท่ีให้สะอาดเรียบร้อย 
 
              8. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  จะกําหนดในสัญญาร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท 
 
              9. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                      ผู้ชนะการสอบราคาซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึน ภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  …-…….เดือน  1 ปี นับถัดจากวันท่ี ศูนย์ฯ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
            10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาอ่ืน ๆ 
                   10.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน: พ้ืนฐานด้านการจัดการน้ําและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ผลผลิต: การจัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์น้ําในแหล่งน้ํา
ธรรมชาติกิจกรรม: ผลิตพันธุ์สัตว์น้ํา   การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือ ศูนย์ฯ ได้รับการอนุมัติ
งบประมาณแล้วเท่านั้น  

        10.2 เม่ือ ศูนย์ฯ  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคา ซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

           (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อโรงเรียน คณะกรรม 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

           (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว กับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ



พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ 
เรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ  (2) ผู้รับจ้างต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

      10.3  ผู้เสนอราคาซ่ึง ศูนย์ฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนด ดังระบุในข้อ 6 โรงเรียน อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน(ถ้ามี) 
รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

      10.4 ศูนย์ฯ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
           13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ 
ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

                                                                    
                               ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ําอุตรดิตถ์ 
                                              30 มิถุนายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา เลขท่ี 3/2560 ลงวันท่ี 30 มิถุนายน 2560 

 

รายการละเอียดรายการปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอัตโนมัต ิ
และระบบกรองนํ้า   

 

1. ป๊ัมส่งน้ําดิบ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า  
2. ป๊ัมฟีดคลอรีน พร้อมถังแบบ PE ขนาดไม่น้อยกว่า  200 ลิตร 
3. ป๊ัมฟีดแพค พร้อมมอเตอร์กวน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า พร้อมถังผสมแบบ PE ขนาด 300 

ลิตร 
4. ป๊ัมฟีดโพลีเมอร์ พร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 แรงม้า พร้อมถังแบบ PE ขนาด 300 ลิตร 
5. ป๊ัมฟีดด่าง พร้อมมอเตอร์กวน ขนาดไม่น้อยกว่า 0.5 แรงม้า พร้อมถังแบบ PE ขนาด 300 ลิตร 
6. ถังตกตะกอนแบบเหล็ก อัตราการผลิตน้ําใสไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม. ขนาดถัง 2.3 เมตรxสูง

ตรง 3 เมตร หนา 6 มม. กรวยสูง 0.70 เมตร หนา 6 มม. 
- กระโปรง, รางน้ํา,ไส้ใน หนา 3 มม. 
- ขาต้ัง ขนาด 6” SCH 40 จํานวน 4 ขา, ฉากคํ่ายันขา 50*50*4.5 มม. 
- บันไดข้ึนถังแบบบันไดลิง 
- ขาต้ัง H-BEAM จํานวน 4 ขา พร้อมเหล็กคํ้ายันผังกรวย 
- ทาสีรองพ้ืนภายใน-ภายนอก 
- ทาสีทับภายใน-ภายนอก 

7. ถังพักน้ําใสแบบ PE ขนาดไม่น้อยกว่า  5,000 ลิตร 
8. ป๊ัมส่งน้ําเข้าระบบกรอง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า 
9. ถังกรองตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 80*150 ซม. 

- ตัวเครื่องทําด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ท่อน้ําเข้า-ออก ขนาดท่อ 1 1/2” 
- หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์วเปิด-ปิด แบบยูเนี่ยน UPVC ขนาด 1 1/2” 
- บรรจุสารกรองแอนทราไชท์ จํานวนไม่น้อยกว่า  550 ลิตร 

10. ถังกรองกลิ่น สี  ขนาดไม่น้อยกว่า 80*150 ซม. 
- ตัวเครื่องทําด้วยเหล็ก มีความหนาไม่น้อยกว่า 4.5 มม. ท่อน้ําเข้า-ออก ขนาดท่อ 1 1/2” 
- หน้าเครื่อง PVC บอลวาล์วเปิด-ปิด แบบยูเนี่ยน UPVC ขนาด 1 1/2” 
- บรรจุสารกรองคาร์บอนไอโอดีน 1050 จํานวนไม่น้อยกว่า  550 ลิตร 

11. ตู้ควบคุมไฟฟ้า 
12. อุปกรณ์ติดต้ังพร้อมเดินระบบ 

 
 

 



ใบเสนอราคา 

เรียน ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา 

  1. ข้าพเจ้า........................................................................................อยู่บ้านเลขที.่..............................
ถนน.......................................................................ตําบล/แขวง...............................................................อําเภอ/
เขต..............................................จังหวัด........................................................โทร..............................................
โดย................................................................................................ผู้ลงนามข้างทา้ยนีไ้ด้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ 
ในเอกสารสอบราคาจา้งเลขที ่3/2560    และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่...............-...............(ถ้ามี) โดยตลอดและ
ยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขนัน้แล้ว รวมทั้งรับรองวา่ ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามทีกํ่าหนดและไม่
เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะรับจ้างเหมาทํางานปรับปรุงระบบปั๊มอัตโนมัติและระบบกรองน้ํา จํานวน 1 
ชุด ตามข้อกําหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุในบัญชีรายการ
เอกสารแนบแนบท้ายใบเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  ........................................................................................บาท
(.........…………………….………………….…….….….) ซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจํานวน….….........……………...….......บาท  
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแลว้ 
 3. คําเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา และศูนย์ฯ อาจรับคําเสนอ
นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันควรศูนย์ฯ 
ร้องขอ 
 4. กําหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะทํางานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ฯ  
ว่าให้เร่ิมทํางานตามสัญญา และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน  30 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพจิารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ 
               5.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจา้งแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับศูนย์ฯ ภายใน 7 วัน นบัถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทําสญัญา 
                5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6 ของเอกสารสอบราคา ให้แก่ 
ศูนย์ฯ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจํานวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอนี้ 
เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน 
                      หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียค่าหายใด ๆ 
ที่อาจมีแก่ศูนย์ฯ และศูนย์ฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเป็นผู้สอบราคาได้ หรือศูนย์ฯ  อาจเรียกสอบราคา
ใหม่ก็ได้ 
 6. ข้าพเจ้ายอมรับว่าศูนย์ฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดข้ึนในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 
 7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตา่ง ๆ ทีไ่ด้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้ โดยละเอียด
แล้ว และเข้าใจดีว่าศูนย์ฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น 
 8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดย
ไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัท ใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอ
ราคาในคราวเดียวกัน 
              เสนอมา ณ วันที.่...................เดือน.............................พ.ศ.................                                                       
                                                    (ลงชื่อ)…………………………………………………. 
                                                           (.......................................................) 
                                ตําแหน่ง........................................................... 
                                                                   ประทบัตรา (ถ้ามี)   



บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
 
� 1. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 O (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน……………..แผ่น 
 O  (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด 
  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน……………..แผ่น 
� 2. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล 
 O  (ก) บุคคลธรรมดา 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น  จํานวน……………..แผ่น 
 O  (ข) คณะบุคคล 
  สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  จํานวน……………..แผ่น 
� 3. ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า 
 สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า  จํานวน……………..แผ่น 
 O  (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา 
  -บุคคลสัญชาติไทย 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน……………..แผ่น 
  -บุคคลท่ีมิใช่สัญชาติไทย 
  สําเนาหนังสือเดินทาง  จํานวน……………..แผ่น 
 O  (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล 
  -ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน……………..แผ่น     
                       



                             -บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

  สําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล  จํานวน……………..แผ่น 
  สําเนาหนังสือบริคณห์สนธิ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  จํานวน……………..แผ่น 
  บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  จํานวน……………..แผ่น 
  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี)  จํานวน……………..แผ่น 
         �4. อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
  O ……………………………………………………………………… 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที ่ข ้าพเจ้ายื ่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการ 
สอบราคาจ้าง และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา 
               (……………………………..……) 
               ประทับตรา (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  : ในกรณีท่ีเอกสารใด  ส่วนราชการมิได้เป็นผู้จัดทําให้ตามมาตรฐานของทางราชการ   
ผู้เสนอราคาสามารถจัดทํา  และรับรองความถูกต้องของเอกสารได้  เช่น  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  เป็นต้น 



 

 บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 

���� 1. หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ 
  ให้บุคคลอ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน   
  จํานวน …………..แผ่น 
���� 2. บัญชีรายการก่อสร้าง (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)  
  ซ่ึงจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไร ไว้ด้วย  
  จํานวน……………แผ่น 
���� 3. อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

  Ο………………………………………………………………………………. 

  Ο………………………………………………………………………………. 

  Ο………………………………………………………………………………. 

  Ο………………………………………………………………………………. 

  Ο………………………………………………………………………………. 
 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐาน ท่ีข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้าง
ถูกต้องและเป็นความเป็นจริงทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ…………………….……………..ผู้เสนอราคา 
               (……………………………..……) 
             ประทับตรา (ถ้ามี) 
 


