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6. ระยะเวลาการดำเนินการและวงเงินในการจัดจ้าง 

6.1 . ระยะเวลาดำเนินการ 

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือ MIT ตามแบบรูปรายการที่กำหนด รวมทั้งข้อกำหนดและ

ขอบเขตงานนี้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในระยะเวลา 390 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 

6.2   วงเงินในการจัดจ้าง 

งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ เป็นจำนวน 152,860,200 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่น 

สองร้อยบาทถ้วน)  

7. งวดงานและการจ่ายเงิน 
7.1 ค่าจ้างทั้งหมดเป็นค่าจ้างแบบเหมารวมเบ็ดเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการก่อสร้างโดย กนอ. จะแบ่ง

จ่ายเป็นงวดรวม 13 งวด แบ่งออกเป็นร้อยละ 7.30 ของค่าจ้างทั้งหมดสำหรับงวดที่ 1 ถึง 12 และค่าจ้างร้อยละ 12.40 

ของค่าจ้างทั้งหมดสำหรับงวดสุดท้าย ซึ่ง กนอ.จะจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินงานตามรายละเอียด

และเงื่อนไขแล้วเสร็จครบถ้วนในแต่ละขั้นตอน โดยผู้รับจ้างจะต้องแจ้งขอส่งมอบงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จให้แก่ กนอ. 

เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบพิจารณาให้

ความเห็นชอบ และใช้เป็นหลักฐานประกอบในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ดังนี้  

งวดที่ 1 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
(1) รายงานเบื้องต้น (Inception Report)  

- แผนผังบุคลากร เครื่องจักรและเครื่องมือในการดำเนินโครงการ  
- แบบแปลนสำหรับงานซ่อมโครงสร้างและงานติดตั้ง Anode  และปริมาณงานแสดง

ความเสียหาย แบบที่ได้ดำเนินการสำรวจก่อนดำเนินการ 
- รายงานการออกแบบการติดตั้งคอนกรีตแอโนด 
- แผนการในการดำเนินโครงการ 
- S-Curve 
- รายงานการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง   

(2) รายงานปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ 1-2 

ภายใน 30 วัน จ่ายเงินค่าจ้างในอัตราร้อยละ 7.30 ของค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นปริมาณงาน
สะสมรวมร้อยละ 7.50 ของงานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานและส่งมอบงานแล้วดังนี้ 

- เมื่อผู้รับจ้างได้นำนั่งร้าน วัสดุและอุปกรณ์ และโครงสร้างชั่วคราว เข้าพ้ืนที่โครงการ 

- เมื่อผู้รับจ้างได้จัดหาสำนักงานสนาม 
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13.2  เอกสารส่วนที่ 2 ข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย 
13.2.1  เอกสารหลักฐานแสดงผลงานของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่กำหนดในข้อ 12.11 ได้แก่ สำเนาหนังสือ

รับรองผลงานและสำเนาสัญญาจ้าง กรณีมีผลงานดังกล่าวมากกว่า 1 ผลงาน ให้แสดงหลักฐานเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนด้วย 
13.2.2 เอกสารข้อเสนอการควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างทุกประเภทงาน และ

สอดคล้องกับหลักการทางวิศวกรรมและข้อกำหนดของโครงการ  
13.2.3  เอกสารข้อเสนอแผนงานก่อสร้างและขั้นตอนการปฏิบัติงาน จะต้องแสดงรายละเอียดการ

จัดสรรทรัพยากร และข้ันตอนวิธีการทำงานเพ่ือดำเนินการก่อสร้างทั้งด้านการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร ด้านกำลังคน
ทำงานตามประเภทงานเพื่อแสดงให้เห็นความสอดคล้องกับข้ันตอนการดำเนินงานและลักษณะของงานก่อสร้าง 

13.2.4  เอกสารข้อเสนอการบริหารจัดการพื้นที่ก่อสร้าง การจัดการจราจร และการจัดการป้องกัน
ผลกระทบกับสถานที่ทำงานในพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับการบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้างที่ยังต้องดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง  

13.2.5  เอกสารข้อเสนอการบริหารจัดการซ่อมแซมท่าเรือในระหว่างการดำเนินโครงการ และบริหาร
จัดการความเสี่ยงอื่น ๆ ของโครงการ 

13.2.6  เอกสารข้อเสนอการจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย  
ทั้งนี้ให้ผู้ยื่นข้อเสนอจัดทำข้อเสนอด้านเทคนิคให้สอดคล้องกับขอบเขตการดำเนินงาน ข้อกำหนดใน

แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดโครงการให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยในการให้คะแนนที่กำหนด
แนบท้ายขอบเขตของงานนี้ 

13.3  ข้อเสนอด้านราคา 
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาค่าจ้างตามขอบเขตงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ของกรมบัญชีกลางตามแบบและเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารการจ้างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         (e-bidding) 
โดยเสนอราคาเป็นค่าจ้างรวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้ งนี้        ไม่ต้อง
จัดทำเอกสารแจกแจงรายละเอียดประกอบราคายื่นเสนอ ยกเว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องจัดทำ
เอกสารแจกแจงรายละเอียดประกอบราคาที่เสนอจำแนกตามประเภทของรายจ่ายให้สอดคล้องกับราคาที่เสนอ
ภายใน 5 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก กนอ. พร้อมทั้งปรับปรุงรายละเอียดค่าจ้างให้สอดคล้องกับราคาที่เสนอ
หรือค่าจ้างตามผลการเจรจาต่อรอง 
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ทั้งนี้ ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา จะต้องได้รับการประเมินคะแนนรวมด้านเทคนิคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

โดยมีรายละเอียดหัวข้อย่อยและวิธีการการให้คะแนนด้านต่างๆ ตามภาคผนวก ง. แนบท้ายขอบเขตของงานนี้ 

14.4 ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาตามข้อ 14.3 จะได้รับการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 

(Price Performance) ตามสัดส่วนเกณฑ์ราคาและเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิคที่กำหนด โดยนำผลการประเมิน

ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายแปลงเป็นคะแนนตามน้ำหนักของเกณฑ์ข้อเสนอด้านเทคนิค สำหรับ

คะแนนข้อเสนอด้านราคาจะให้คะแนนตามช่วงความต่างของราคาผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย โดยระบบการจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP) จะพิจารณาให้คะแนนในระบบ หลังจากนั้นระบบ

จะจัดเรียงตามคะแนนไว้ 3 ลำดับ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับคะแนนประเมินสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก และ กนอ. จะ

พิจารณาเจรจาต่อรองราคาตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์ของ กนอ. ต่อไป 

14.5 กรณีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ไปทำสัญญาภายในวันเวลาที่กำหนด กนอ. จะพิจารณาเรียกผู้ยื่นข้อเสนอ

ที่ได้คะแนนในลำดับถัดไปเพ่ือเจรจาต่อรองและ/หรือทำสัญญาต่อไป หรืออาจพิจารณายกเลิกการประกาศเชิญชวน

เพื่อดำเนินการใหม่ตามวิธีหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกที่ไม่เข้าทำสัญญา

ดังกล่าว กนอ. จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

15. ข้อสงวนสิทธิ์ 
15.1 กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจ้างครั้งนี้ ไม่ว่าด้วยเหตุที่เกิดขึ้น เพราะงบประมาณ ยังดำเนินการ

ไม่เรียบร้อย หรือเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายจาก กนอ. ไม่ได้ทั้งสิ้น และหากการจ้างครั้งนี้ 

ต้องยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม กนอ. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ของผู้เสนอราคาทั้งสิ้น 

15.2 หาก กนอ. มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงรายการใดๆ อันมีผลต้องลดวงเงินค่าจ้าง  ผู้รับจ้างต้อง

ปฏิบัติตาม และจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ 

15.3 กนอ. สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดหรือร้องขอให้มีการแก้ไขและ/ หรือปรับปรุงขอบเขตงานใหม่ หากเห็นว่า

จำเป็นหรือเหมาะสมอันเนื่องด้วยกฎระเบียบใดๆ หรือนโยบายรัฐที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลให้ กนอ. ต้องปฏิบัติตาม 

ทั้งนี ้กนอ. และผู้ควบคุมงานจะร่วมกันกำหนดค่าจ้างตามขอบเขตงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

15.4 กนอ. สงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญาจ้างผู้รับจ้าง เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการแล้ว 

15.5 ในกรณีที่ กนอ. มีความจำเป็นอาจยกเลิกการทำสัญญาจ้างกับผู้รับจ้างได้ อันเนื่องจากการเจรจาต่อรอง

ราคาไม่เป็นที่ตกลงกัน หรืองบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินโครงการ กนอ. อาจดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้าง

ก่อสร้างใหม่ ยกเลิกโครงการ หรือดำเนินการอย่างอื่นต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ ผู ้รับจ้างไม่สามารถโต้แย้ง คัดค้านหรือ

เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 

 


















































































































