เอกสารสอบราคาจาง เลขที่
เรื่อง
ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่
----------------------*กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ กรม” * มีความประสงคจะสอบราคา
จาง
โดยมีขอกําหนดตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายการสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดของงานที่จะจาง/หรือ 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
**๑.๗ สูตรการปรับราคา (งานจางกอสราง)**
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานตามที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ** ผูเสนอราคาตองเปน**นิติบุคคล**ผูมีอาชีพรับจาง**และ/หรือ**มีผลงาน**กอสราง**
ประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา
บาท (
)
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
**

-๒๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม
คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่น
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาทะเบียนบานผูถือหุน
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) ** สําเนาหนังสือรับรองผลงานจาง และ/ หรือสําเนาสัญญาจาง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ใหใชในกรณีที่มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๕ เทานั้น**
(๓) ** บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน)ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย**
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบตก เติม แกไข หรือเปลี่ยนแปลงจะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
** ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน**

-๓ ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ
หนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ/งานจาง/ หรือเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสราง
แลวเสร็จไมเกิน
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง**หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรม ใหเริ่มทํางาน**
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแบบรูปรายการตามที่กําหนดไวตามขอ๑.๑ ไปพรอมใบเสนอราคา
เพื่อ
ประกอบการพิจารณา
๔.๕ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคากรมสุขภาพจิตเลขที่
/
" ยื่นตอเจาหนาที่ผูรับซองสอบราคา ณ.
ในวันที่
.
ถึงวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศ
เวลา
โดยจะ
รายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกในวันที่
ปดประกาศที่
กอนจะดําเนินการเปดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะมีการเปดซองใบเสนอราคาวามีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
เสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกและกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน
เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การ
วินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ
ในวันที่
ตั้งแตเวลา
น. เปนตนไป

-๔การยื่นอุทธรณตามวรรคหา
ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคาเวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ
และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ในการสอบราคาครั้งนี้กรมจะพิจารณาตัดสินดวยราคา.**
(ราคารวม /ราคาตอรายการ /ราคาตอหนวย) ** แตทั้งนี้ราคาตอหนวยของพัสดุแตละรายการตองไมเกินราคากลางที่”กรม”
กําหนด
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตอง ตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของผู
เสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
๕.๓ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) ** หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผล
ทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรม มี
สิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับ
ราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการฯหรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามที่

-๕ เสนอราคาในการสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคา
รายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรม
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๖และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา ที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคา จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน
วัน
ของราคาจางที่สอบราคาได
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ
ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ที่ระบุในขอ ๑.๔
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุกหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
กรม จะจายคาจางเปนราคาเหมารวม ซึ่งกรม จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน
งวด ตามรายละเอียดการ
แบงงวดงานงวดเงินที่แนบ
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรา รอยละ
ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน

-๖๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา
เดือน
ป
นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดังเดิม ภายใน
วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงิน **
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินใหจัดจางเปนที่เรียบรอยแลว เทานั้น
ราคากลางของงานจางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
บาท
(
)
๑๐.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนรับจางและไดตกลงจางตามผลการสอบราคาแลว ถา
ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง
ที่มีเรือไทย เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่ง
เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
**๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง**
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการตอไปนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗

-๗**๑๒ มาตรฐานฝมีอชาง
**เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลวผูเสนอ
ราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก
**หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
ของแต
และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได** ในอัตราไมต่ํากวารอยละ
ละสาขาชาง และจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๒.๑
๑๒.๒
๑๒.๓
๑๒.๔
ฯลฯ**
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินการตามสัญญาจาง
ระเบียบไดกําหนดโดยเครงครัด

ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ

กรมสุขภาพจิต
***

หมายเหตุ

* ระบุชื่อกรม หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ
** ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการสอบราคา เลือกใชตามความจําเปน
*** ใหระบุชื่อกรม หรือสวนราชการที่ดําเนินการสอบราคา พรอมประทับตราชื่อสวนราชการ โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
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