
 
ประกาศโรงเรียนบานชําหน่ึง 

เร่ือง  สอบราคาจาง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรมและประสบภยั 

โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 
----------------------------------------------- 

ดวย โรงเรียนบานชําหน่ึง โดยไดรับมอบอํานาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      

ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 22/2546 สั่ง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงคจะ

สอบราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรมและประสบภัย โครงการ

ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือนแรก ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน หลังคา หลังคากันสาด ฝาเพดาน 

ฝาผนัง บันได และทาสี  

       ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาคร้ังน้ี เปนเงินท้ังสิ้น 1,103,000 บาท  ( หน่ึงลานหน่ึงแสน

สามพันบาทถวน  ) 
  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปน้ี 

1. เปนนิตบิุคคลผูมีอาชีพรับจางท่ีสอบราคาจางดงักลาว  

      2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 

 3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ      

ผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

 4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน ณ วันประกาศ 

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางคร้ังน้ี 

 5. บุคคลหรือนิตบิุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 6. นิติบคุคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดาเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชีกลางท่ี

เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี 16   มีนาคม   2558 ถึงวันท่ี 27  มีนาคม 2558 เวนวันหยุดราชการ   

ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถงึ 16.30 น. ณ อาคารสายสัมพันธโรงเรียนบานชําหน่ึง  และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 

30 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ****เปนตนไป ณ อาคารสายสัมพันธโรงเรียนบานชําหน่ึง  ผูสนใจตดิตอ ขอรับ

เอกสารสอบราคาไดท่ี ณ อาคารสายสัมพันธโรงเรียนบานชาํหน่ึง  ในวันท่ี 16 ,มีนาคม  2558  ถงึวันท่ี  27  มีนาคม  

2558  ตัง้แตเวลา  08.30  น.  ถงึเวลา 16.30 น. หรือสอบถามดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.utdone.net  หรือ 

ผิดพลาด! การอางอิงการเช่ือมโยงหลายมิติไมถูกตอง www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 08-

6206-7373 ในวันและเวลาราชการ   

ประกาศ  ณ  วันท่ี   16   เดือน มีนาคม   พ.ศ.  2558 
 

                                                     (ลงชื่อ)      

              ( นายนันทยุทธ  สันตินรนนท) 

     รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานชําหน่ึงรณีการจางกอสรางวงเงนิเกิ 1 ลานบาทขึ 



เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1 /2558 

การจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอื่นท่ีชํารุดทรุดโทรมและ

ประสบภัย โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

ตามประกาศโรงเรียนบานชําหนึ่ง  ลงวันที่ 16  มีนาคม  2558 
------------------------------- 

                     โรงเรียนบานชาํหน่ึง ตอไปน้ีเรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงคสอบราคาจาง ปรับปรุงซอมแซม

อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดทรุดโทรมและประสบภัย โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ 

ณ โรงเรียนบานชาํหน่ึง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดงัตอไปน้ี 
 

1.     เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
                                  1.1    แบบรูปรายการละเอียด  

         1.2    แบบใบเสนอราคา 

                                  1.3    แบบบัญชีรายการกอสราง (แบบใบแจงปริมาณงานและราคา) 

1.4   แบบสญัญาจาง 

1.5   แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 

  1.6    บทนิยาม 

             (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

             (2) การขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                                   1.7    แบบบญัชเีอกสาร 

             (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

             (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

1.8    แบบหนังสือมอบอํานาจ 

1.9    เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสัญญา 

                                           แบบปรับราคาได 

                                   1.10  บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม 

       1.11   บญัชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 

       1.12   บญัชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ 

                                   1.13  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 

                                            (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงค 

              จะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได)  

2.  คุณสมบตัิของผูเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนนิตบิุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีจะสอบราคาจาง 

                           2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  

และ ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลการสั่งใหนิติบคุคล หรือบคุคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบยีบ                   

ของทางราชการ 
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2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ 

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย             

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

2.5 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2.6 นิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสญัญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดาเนินการจัดซ้ือจัดจางดวยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบญัชีกลางท่ี

เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา    โดยแยกไวนอกซอง      

ใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ 

3.1  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปน้ี 

(1)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  (ข)  บริษทัจํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน 

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบญัชีผูถือหุนรายใหญ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

(2)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสญัญาของ 

การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช

สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1)  

(3)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 

(4)  บัญชีเอกสารสวนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 

ในขอ 1.7 (1)      

3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดงัตอไปน้ี 

 (1)  หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจ 

ใหบุคคลอ่ืน  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                             (2)  สาํเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ตามขอ 2.5 

                             (3)  บญัชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสด ุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

         (4)  บญัชเีอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.7 (2)  

สําหรับเอกสารหลักฐานท่ีเปนสําเนา ใหผูเสนอราคารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
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4.   การเสนอราคา 
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี  โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน   ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชดัเจน จํานวนเงิน        

ท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขดูลบหรือแกไข  หากมีการขดูลบ  ตก  เติม  แกไข 

เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชือ่ผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสราง (แบบใบแจงปริมาณ 

งานและราคา) ใหครบถวน  

                       ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือ

ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังน้ี  ราคารวมท่ีเสนอจะตอง

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ  เปนสําคญั โดยคดิราคารวมท้ังสิ้น 

ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวแลว 

ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน นับถดัจากวัน 

ลงนามในสัญญาจาง 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูปและรายละเอียดใหถี่ถวน 

และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถงึ “ประธาน 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา”      โดยระบุไวท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง  

เลขท่ี 1 / 2558” ยื่นตอเจาหนาท่ี  ในวันท่ี 16 มีนาคม 2558  ถึงวันท่ี 27มีนาคม 2558  ตัง้แตเวลา 08.00 น.  ถงึ

เวลา 16.30 น. เวนวันหยดุราชการ ณ โรงเรียนบานชําหน่ึง เม่ือพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบ

ราคาโดยเดด็ขาดคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   ตามขอ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  

และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคดัเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา  

ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2)  และคณะกรรมการฯ    

เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูเสนอราคาราย

น้ันออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดงักลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท่ีใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดงักลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตดัรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา  เพราะเหตเุปนผูเสนอราคาท่ีมี             

ผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ   

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลดักระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง

จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถือเปนท่ีสดุ 
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คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสทิธิไดรับการ  

คัดเลือกดังกลาวขางตน  ณ  โรงเรียนบานชําหน่ึง ในวันท่ี 30 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดงักลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี

ท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง  ใบเสนอราคาท่ีได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก การเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียน จะพิจารณาตดัสินดวยราคารวม 

5.2   หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบตัิไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา       

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา

ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคญั ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทาน้ัน 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปน้ี 

                              (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน           

การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

                              (2) ไมกรอกชื่อนิติบคุคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหน่ึง   

อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

        (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปน 

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได 

ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา             

หรือโรงเรียนมีสทิธิใหผูเสนอราคาชีแ้จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา 

ได โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

5.5  โรงเรียนทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ         

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สดุแตจะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา

การตัดสินของโรงเรียนเปนเดด็ขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย ๆ มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการ

สอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ี

เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติ

บุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่าํสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายน้ันชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา  



ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคาํชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได โรงเรียนมีสทิธิ 

ท่ีจะไมรับราคาของบผูเสนอราคารายน้ัน 
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 5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลงัจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ 

ไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว   ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย

อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ 1.6 โรงเรียน มีอํานาจท่ีจะตดัรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดงักลาว ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 

4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท้ิงงาน 

ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไป

แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดงักลาวได 
 

6. การทําสัญญาจาง 
                      ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาจางตามแบบสญัญาดงัระบุไวในขอ 1.4 กับโรงเรียน  

ภายใน  7  วัน นับถดัจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา

คาจางท่ีสอบราคาไดใหโรงเรียนยดึถือไวในขณะทําสญัญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด                   

ดังตอไปน้ี 

6.1  เงินสด 

6.2  เชค็ ท่ีธนาคารสัง่จายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสญัญา หรือกอนหนาน้ัน  

ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คท่ีผูรับเงนิไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

6.3  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบ ุ   

ในขอ 1.5 

6.4  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ

ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5  

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 
 

7. คาจางและการจางเงนิ 
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายออกเปน  3  งวด  ดงัน้ี 

งวดท่ี 1 เปนเงินในอัตรารอยละ 30% ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทําการ 

-  ร้ือถอน หลังคาเดิมของอาคาร ป.1 ฉ 4 หองเรียนออก  

- ร้ือถอนฝาไมอาคาร ป.1 ฉ 4 เรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียนออก  



- ร้ือถอนกําแพง ตาขาย เวทีมวย  เสร็จเรียบรอยตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจ

การจาง ไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายใน 30 วัน 

งวดท่ี 2 เปนเงินในอัตรารอยละ 40 % ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทําการ 

-  ตดิตัง้ฝาผนังอาคาร ป.1 ฉ 4 เรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียน 

- ปูกระเบื้องบันได  อาคาร ป.1 ฉ 4 เรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียน  

- ติดตั้งแผนหลงัคาอาคาร ป.1ฉ 4 เรียน  

- ปรับพ้ืนโรงมวยกอผนังอิฐบล็อกพรอมฉาบท้ังสองดานตอเติมโครงสรางกันสาดติดตั้งฝาเพดาน 

 

- ปรับพ้ืนหองสมุดตอเติมโครงสรางหองสมุดเสร็จเรียบรอยตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการ

ตรวจการจาง ไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายใน 30 วัน 

                       งวดท่ี 3 (งวดสุดทาย) เปนเงินในอัตรารอยละ 30% ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทําการ 

- ทาสี อาคาร ป.1 ฉ 4 หองเรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียนท้ังภายนอกและภายใน ทาสฝีา 

เพดานโรงมวย 

- ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และประตูอลูมิเนียม   

- ทาสีอาคารโรงมวยท้ังภายนอกและภายใน 

- มุงแผนหลังคาพรอมเก็บสีโครงสรางเหล็กโรงมวย 

- ปูกระเบื้องโรงมวย  

- มุงแผนหลงัคาพรอมเก็บสีโครงสรางเหล็กหองสมุด 

- ปูกระเบือ้งหองสมุด พรองติดต้ังราวเหล็กสแตนเลส 

เสร็จเรียบรอยตามรูปแบบรายการ พรอมท้ังเก็บทําความสะอาดบริเวณพ้ืนท่ีกอสราง   เสร็จ

ท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจการจาง ไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายใน 

30 วัน 

8. อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสญัญาตอวัน 

 

9. การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดงัระบุ ในขอ 1.4 

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  2  ป นับถัดจาก

วันท่ีผูจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดงัเดิม   ภายใน 5 วัน นับถดัจากวันท่ี

ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
  

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       10.1  เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจาก (เงินงบประมาณ/เงินบํารุงการศึกษา/เงิน 

อุดหนุนบํารุงการศึกษา) 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงนิประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใช 



เงินเพ่ิมเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบาํรุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลีย่นแปลงรายแลวเทาน้ัน 

                      ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาคร้ังน้ีเปนเงินท้ังสิ้น  1,103,000  บาท 

( หน่ึงลานหน่ึงแสนสามพันบาทถวน ) 

                         10.2 เม่ือโรงเรียนไดคดัเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามท่ีสอบราคา

จางแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิง่ของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดย ทางเรือใน

เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู

เสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1)   แจงการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา  ภายใน 7 วัน  

นับถัดวันท่ีผูรับจางสัง่หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให

บรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหสิง่ของท่ีดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก 

ตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย  

ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวย                    

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                           10.3   ผูเสนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสญัญา    หรือขอตกลงภายในเวลา                

ท่ีทางราชการกําหนดดงัระบุไวในขอ 6   โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสยีหายอ่ืน (ถามี  ) รวมท้ัง         

จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                             10.4 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในสัญญา ใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสดุ (ถามี) 
 

 11.  การปรับราคาคางานกอสราง  

                    การปรับราคาคากอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.9 จะนํามาใชในกรณีที ่

คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 

     ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสญัญาแบบปรับราคาไดตามมติ 

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม 

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

                      สูตรการปรบัราคา (สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในเอกสารขอ 1.9 
 

 12. มาตรฐานฝมือชาง 

เมือ่โรงเรียนไดคัดเลอืกผูมสีทิธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสราง 

ตามประกาศน้ีแลว ผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมสีิทธิเสนอราคา 



จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมอืแรงงาน

สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. 

หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10  

ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี       

   12.1  สาขา ชางไม 

   12.2  สาขา ชางเหลก็ 

   12.3  สาขา ชางส ี  

           ฯลฯ                     

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                     ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

14.  เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหน่ึงของประกาศสอบราคาฉบับน้ี 
 

                     โรงเรียนบานชําหน่ึง 

                              16 / ,มีนาคม / 2558 

 

 

                     ( นางเกษร สันตินรนนท     

                                                                                                เจาหนาท่ีพัสด ุ

 


