
 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียน บ้านนาอิซาง 
               เร่ือง  สอบราคาจ้าง ต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง  
                      ขนาด 4 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง 

----------------------------------------------- 
ด้วย โรงเรียน     บ้านนาอิซาง    โดยได้รับมอบอ านาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      

ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2526   สั่ง   ณ  วันที่   8  กรกฎาคม   2546     มีความ
ประสงค์จะสอบราคา   จ้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง    
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น    650,000  บาท  ( หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )   

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจา้งที่สอบราคาจ้างดังกลา่ว 
2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิง้งานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      

ผู้เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นวา่นัน้ 
4. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศ 

สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครั้งนี้ 
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบยีนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เวบ็ไซต์ศนูย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ..................-....................... ถึงวันที่ .......................-...................... 
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา.........-...........น. ถึง...........-............น. ณ .........................-..................  
และก าหนดรับฟงัค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม **  ในวันที่ ............-.................เวลา......-........น. เป็นต้นไป 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตว่นัที่   14  พฤศจิกายน   2559  ถึงวันที่   25  พฤศจิกายน   2559 
 เว้นวันหยุดราชการ   ระหว่างเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. ณ  โรงเรียนบ้านนาอิซาง    และก าหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่  28   พฤศจิกายน   2559    ตั้งแต่เวลา 08.30  น  ณ โรงเรียนบ้านนาอิซาง 

ผู้สนใจติดต่อของรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนบ้านนาอิซาง   ตั้งแต่วันที่   14  พฤศจิกายน  2559      
ถึงวันที่  25   พฤศจิกายน   2559    ตั้งแต่เวลา  08.30  น.  ถึงเวลา16.30  น.  
ดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.utdone.net/indexutt.html   หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
www.obec .go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-6288498 และ 086-4454226  ในวันและเวลาราชการ   
 

ประกาศ ณ วันที่    14    เดือน   พฤศจิกายน    พ.ศ. 2559 
 
 

 
(ลงชื่อ) ............................................... 
          ( นายวชัรา   เลี้ยงวงษ ์) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นนาอิซาง 

 

http://www.utdone.net/indexutt.html


 
 



    
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่   1 / 2560 

          การจ้างต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียน สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง  
                      ขนาด 4 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง 
ตามประกาศโรงเรียน บ้านนาอิซาง   ลงวันท่ี  14   พฤศจิกายน  2559 

 
------------------------------- 

 
                     โรงเรียน บ้านนาอิซาง   ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงคส์อบราคา  จ้างต่อเติมช้ัน
ล่างอาคารเรียน สปช. 105/29 ใต้ถุนโล่ง ขนาด 4 ห้องเรียน บันได 2 ข้าง     ณ  โรงเรียนบ้านนาอิซาง        
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1    แบบรูปรายการละเอียด  
 1.2    แบบใบเสนอราคา 
 1.3    แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา) 
 1.4    แบบสัญญาจา้ง 
 1.5    แบบหนังสือค้ าประกนัสญัญา (หลักประกนัสัญญา) 
 1.6    บทนิยาม 

        (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม 

 1.7    แบบบัญชีเอกสาร 
        (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
        (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.8    แบบหนังสือมอบอ านาจ 
1.9    เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กบัสัญญา 
         แบบปรบัราคาได ้

1.  บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
                             1.11  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผูจ้ัดการ 

 1.12   บัญชีรายชี่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
                             1.13 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ  (Bill of Quantities) 
                                     (รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์ 
       จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เทา่เทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)  
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 2.1    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจา้งงานที่สอบราคาจ้าง 
      2.2    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ทีไ่ด้รับผลการสั่งให้นิตบิคุคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ                   
ของทางราชการ 

 2.3    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

 2.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมข้ึนศาลไทย            
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                            2.5    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา    โดยแยกไวน้อกซอง      

ใบเสนอราคา เปน็ 2 ส่วน คือ 
3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็นิตบิุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ             

จดทะเบียนนิตบิุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                   

จดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็บุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นติิบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเปน็หุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส านาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเปน็นิตบิคุคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบไุวใ้น (1) 

(4)  ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งส าเนาถูกต้อง 
ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทรา้นค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณชิย์ และ       ใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิ่ม 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
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3.2   ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี ้

(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ให้เสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้าง เช่น ส าเนา 
ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับเงินคา่ก่อสร้าง ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรอง ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน   
ก่อสร้างของผู้รับจ้าง 

(3)   บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

(4)   บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
ส าหรับเอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
4.   การเสนอราคา 

    4.1 ผู้เสนอราคาต้องยืน่เสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่ม ี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้      และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน      ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงิน       ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตวัอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.1  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชี 
การประมาณราคา) ตามข้อ 1.3 ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
ให้ครบถ้วน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา 
                       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว       โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตวัเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสอืไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ     เป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   60  วัน นับแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน   60  วัน นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจา้ง 

4.3 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา     รวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง  (แบบสรปุบัญช ี
การประมาณราคา) ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบไุว ้      
ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  1 / 2560 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา        
ตั้งแต่วันที่ 14  พฤศจิกายน  2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน  2559  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
เว้นวันหยุดราชการ ณ   โรงเรียนบ้านนาอิซาง 
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เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่า 

เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน   ตามข้อ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธไิด้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่  
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และ

คณะกรรมการฯ    เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือก 
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเปน็ผู้ทิง้งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินจิฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคา
รายนั้นเปน็ผูท้ี่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่ม ี            
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเปน็การ   
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สดุ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มสีิทธิไ์ด้รับการ  
คัดเลือกดังกล่าวข้างตน้  ณ โรงเรียนบ้านนาอิซาง  ในวันที่  28  พฤศจิกายน  2559   ตั้งแต่เวลา 08.30  น.  
เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5     ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า        การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง                
ใบเสนอราคาทีไ่ด้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก      
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกลา่วได ้

 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1   ในการสอบราคาคร้ังนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2   หากผู้เสนอราคารายใด    มีคณุสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ     
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เปน็ขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา่จะเปน็ประโยชน์ 
ต่อโรงเรียนเท่านั้น 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธไิม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณี ดังต่อไปนี้ 
                      (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น     ในบัญชีผู้รบัเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน         

การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึง่   

อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน็สาระส าคัญ  

หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
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(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิไดล้งลายมือชื่อ                
พร้อมประทับตรา (ถา้มี) ก ากับไว้ 

5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรอืในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบ 
ราคา            หรือโรงเรียนมสีิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ โรงเรียน มีสทิธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกลา่วไม่มีความเหมาะสม หรือไม่
ถูกต้อง 

5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของโรงเรียนเปน็เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ๆ มิได ้รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน็ต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนนิงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่  
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิ 
ที่จะไม่รับราคาของบผู้เสนอราคารายนัน้ 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามทีไ่ด้ประกาศรายชื่อไว ้  ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรียน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสีิทธไิด้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า      การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีไ่ด้       
ด าเนินการไปแลว้จะเปน็ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
 

6 การท าสัญญาจ้าง 
                      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.4 กับโรงเรียน  
ภายใน   7    วัน นบัถัดจากวนัที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเปน็จ านวนเงนิเทา่กับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจา้งที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอยา่งหนึ่งอย่างใด                   
ดังต่อไปนี ้

6.1 เงินสด 
6.2 เช็ค ที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่โรงเรียน โดยเปน็เช็คลงวนัที่ทีท่ าสญัญา หรือก่อนหน้านั้น  

ไม่เกิน 3  วันท าการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คทีผู่้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
6.3  หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ าประกันดังระบุ    

ในข้อ 1.5 
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6.4  หนังสือค้ าประกนัของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกนัดังระบุในข้อ 1.5  

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พน้จากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 
 

7 ค่าจ้างและการจ้างเงิน 
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยจ่ายเป็น   1    งวดงาน ดังนี ้
 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐาน

ประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ ด าเนินการรื้อถอนบ้านพักคนงาน ท าความสะอาด เก็บขยะ และ
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการตรวจรับ
งานเรียบร้อยแล้ว และผู้รับจา้งได้ปฏบิัติงานทัง้หมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้าง
ให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน    60    วัน 

  

8 อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

9 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.4 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมน่อ้ยกว่า.......2....... ปี 
นับถัดจากวนัที่ผูจ้้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจา้งต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม    ภายใน   7   วัน 
นับถัดจากวนัทีไ่ด้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
   
 

10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก      เงินงบประมาณ  ปี  2560   

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้ 
เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายแล้วเทา่นัน้ 
                      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิน้     650,000  บาท  ( หกแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน )  
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                         10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจา้ง และได้ตกลงจ้างตามทีส่อบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดย ทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

                    (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  
7 วัน นบัตั้งแต่วนัที่ผู้รบัจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที่     รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเชน่นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ  เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                    
การส่งเสริมการพาณชิยนาว ี
                           10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา    หรือข้อตกลงภายในเวลา                
ที่ทางราชการก าหนดดังระบไุว้ในข้อ 6   โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี  ) รวมทั้ง         
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                              10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถา้มี) 
 

 11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                    การปรับราคาค่าก่อสร้าง จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลง  หรือเพ่ิมขึ้นตาม
เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณท่ีระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.9 
                      สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ท่ีระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา  หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อ  
1.9 
 
 12. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี 
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 
สถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 
ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้       
                         21.1 สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า 
 21.2 สาขาช่างเชื่อมแก๊ส 
 21.3 สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 21.4 สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 
 21.5 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
 21.6 สาขาช่างก่ออิฐ 
 21.7 สาขาช่างฉาบปูน 
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13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                     ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
14.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
       
 
 
 

         โรงเรียน บ้านนาอิซาง 
                  14    พฤศจิกายน   2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


