
 
                                                                       ประกาศโรงเรียน ราษฎรดําร ิ

เรื่อง  สอบราคาจาง ซอมแซมอาคารเรยีน  อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอืน่ท่ีชาํรุดทรดุโทรม  

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

                ดวย โรงเรียนราษฎรดําริ  โดยไดรบัมอบอาํนาจจากจากเลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

 ตามคําส่ังสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี 22/2526  ส่ัง   ณ  วันท่ี   8  กรกฎาคม   2546     มีความ

ประสงคจะสอบราคาจางซอมแซมอาคารเรยีน  อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอื่นท่ีชํารุด   โดยไมผูกพันงบประมาณไวกอน.*  

       ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งส้ิน   412,000.00  บาท  

 ( ส่ีแสนหนึง่หม่ืนสองพันบาทถวน ) 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

1. เปนผูมีอาชีพรับจางท่ีสอบราคาจางดังกลาว 

2. ไมเปนผูท่ีถูกระบช่ืุอไวในบญัชีรายชือ่ผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 

3. ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิ ์หรอืความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ      

ผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขาเสนอราคาใหแกโรงเรยีน ณ วันประกาศสอบราคา 

หรอืไมเปนผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี ้

กําหนดยืน่ซองสอบราคา ในวันท่ี  10  มีนาคม  2558  ถึงวันท่ี   23  มีนาคม  2558   เวนวันหยดุราชการ   

ตั้งแตเวลา   08.30 น. ถึง  16.30 น. ณ โรงเรียนราษฎรดําริ     และกําหนดเปดซองสอบราคาในวนัที ่  24  มีนาคม  พ.ศ.  

2558   ตั้งแตเวลา 09.00 น. *** เปนตนไป ณ โรงเรียนราษฎรดําริ      

                ผูสนใจติดตอของรบัเอกสารสอบราคาไดท่ีโรงเรียนราษฎรดาํริ     .ในวันท่ี 10  มีนาคม  2558   ถึงวันท่ี 23  

มีนาคม  2558   ตั้งแตเวลา   08.30 น. ถึง  16.30 น. หรอืสอบถามดรูายละเอยีดไดท่ีเว็บไซต......................................  หรือ 

ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมติิไมถูกตอง www.obec .go.th หรอืสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข   091-624-

5793 ในวันและเวลาราชการ   

ประกาศ ณ    วันที่      10     เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558 

(ลงช่ือ)  

          ( นายประสิทธ์ิ  ภาสกรวิวัฒน ) 

          ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรดําริ      

 
*   กรณีท่ียังไมไดรับอนุมัติทางการใหเพ่ิมขอความ “โดยไมผูกพันงบประมาณไวกอน” 

**  กรณีไมมีการดูสถานที่กอสราง และ/หรือรับฟงคําช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหตัดขอความออก 

*** ใหมีระยะเวลาในการย่ืนซองสอบราคาไดจนถึงวันปดการรับซองสอบราคา โดยกําหนดหางจากวันเร่ิมตนการรับซอง 

     ไมนอยกวา 10 วัน   

**** ใหระบุเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น. 



(กรณีการจางกอสรางวงเงินไมถึง 5 แสนบาท) 

 

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่   1 / 2558 

การจางกอสราง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารดุ   

ตามประกาศโรงเรียนราษฎรดําริ     ลงวันท่ี   10     เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2558 

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

 
                     โรงเรียนราษฎรดาํริ          ตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงค 

สอบราคาจาง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนทีช่าํรุด   

ณ  โรงเรียนราษฎรดําริ          โดยมีขอแนะนาํและขอกําหนดดังตอไปนี ้
 

1.     เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 1.1    แบบรูปรายการละเอยีด  

 1.2    แบบใบเสนอราคา 

 1.3    แบบบัญชรีายการกอสราง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา) 

 1.4    แบบสัญญาจาง 

 1.5    แบบหนังสือคํ้าประกันสัญญา (หลกัประกนัสัญญา) 

 1.6    บทนิยาม 

        (1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 

        (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 1.7    แบบบัญชีเอกสาร 

        (1) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

        (2) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 

 1.8    แบบหนังสือมอบอํานาจ 

1.9    เง่ือนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธกีารคํานวณที่ใชกับสญัญา 

         แบบปรับราคาได 

1.10  บัญชีรายชื่อผูมีอาํนาจควบคุม 

                             1.11  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดัการ 

 1.12   บัญชีรายช่ีอผูถือหุนรายใหญ 

                             1.13   รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ 

2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 2.1     ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง 

      2.2    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถกูระบุชือ่ไวในบัญชรีายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ  

และ ไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูท่ีไดรับผลการส่ังใหนติิบคุคล หรอืบคุคลอืน่เปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบ                   

ของทางราชการ 



 

 2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา 

หรอืไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

 2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รอืความคุมกนัซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย            

เวนแตรฐับาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกนัเชนวานัน้ 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอมกบัซองใบเสนอราคา    โดยแยกไวนอกซอง      

ใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ 

3.1  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญ หรอืหางหุนสวนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสอืรับรองการ จดทะเบียนนติิ

บุคคล บัญชรีายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถกูตอง 

(ข) บรษิัทจํากดัหรอื บริษทัมหาชนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการ  จดทะเบียนนติิบุคคล 

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชรีายชือ่กรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุมและบญัชีผูถือหุน   รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรอืคณะบุคคลที่มิใชนติิบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนผูนัน้ สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้ง

รับรองสํานาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกนัในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา

รวมคา สําเนาบัตรประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยืน่สําเนา

หนังสือเดินทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติิบุคคล ใหยืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งสําเนาถกูตอง 

สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และ ใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถกูตอง 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (1) 

  3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี ้

(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหเสนอหลกัฐานการมีอาชีพรับจางงานกอสราง เชน สําเนา 

ใบเสร็จรบัเงินท่ีไดรับเงินคากอสราง สําเนาหนังสือสัญญาจางหรอืหนังสือรบัรอง สําเนาหนังสือรบัรองผลงาน   กอสรางของผู

รับจาง 

(3)   บัญชีรายการกอสราง (หรอืใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวสัด ุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกาํไรไวดวย 

(4)   บญัชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมด ที่ไดยืน่พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2) 

สําหรับเอกสารหลักฐานท่ีเปนสําเนา ใหผูเสนอราคารับรองสําเนาถกูตองทุกฉบับ 

 

 



4.   การเสนอราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคานี ้   โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้น      และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน      ลงลายมือชือ่ของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน        

ท่ีเสนอจะตองระบุตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรอืแกไข หากมกีารขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง

จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบัญชีรายการกอสราง (แบบสรปุบัญชกีาร 

ประมาณราคา) ตามขอ 1.3 ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อปุกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 

ใหครบถวน โดยยืน่รวมในซองใบเสนอราคา 

                       ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว       โดยเสนอราคารวม และหรอื

ราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ  ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้  ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกนัท้ัง

ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกนั ใหถือตวัหนังสอื     เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษอีากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอืน่ ๆ ท้ังปวงไวแลว 

ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกาํหนดยืนราคาไมนอยกวา ........ วัน นับแตวนัเปดซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ ............. วัน นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาจาง 

4.4 กอนยืน่ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา แบบรปูและรายละเอยีดใหถ่ีถวน 

และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองใบเสนอราคา     รวมทั้งบัญชีรายการกอสราง  (แบบสรุปบญัชีการ 

ประมาณราคา) ท่ีปดผนกึซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไว       ท่ีหนา

ซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี ........ /............” ยื่นตอเจาหนาทีร่ับซองสอบราคา       ตั้งแตวันท่ี 

......................................... ถึงวันท่ี ...................................... ระหวางเวลา ..........น. ถึงเวลา ................ น. เวนวันหยุดราชการ 

ณ ...................................................... 

เม่ือพนกําหนดยืน่ซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ

ราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอืน่   ตามขอ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบราคาหรอืไม  

และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบัการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรอืในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา  

ผูเสนอราคากระทําการอนัเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะ

กรรมการฯ    เชื่อวามีการกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือ่ผูเสนอ

ราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรบัการคดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนัน้เปนผูท่ีใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

 

 

 



ผูเสนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี ผลประโยชนรวมกับ

ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ   ขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

การวนิิจฉยัอุทธรณของปลดักระทรวง ใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรบัการคัดเลือก

ดังกลาวขางตน ณ โรงเรียนราษฎรดําริ     ในวันที่ 24  มีนาคม  พ.ศ. 2558  ตั้งแตเวลา  09.00 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5     ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา        การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  

และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง                ใบ

เสนอราคาที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก      

การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

5.  หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใด    มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรอืยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรอืไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถกูตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ    จะไมรับพิจารณาราคาของ

ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กนอย หรอืท่ีผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน

สวนท่ีมิใชสาระสาํคญั ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานัน้ 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี ้

(1) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนัน้     ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรอืในหลักฐาน  การรับ

เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

(2) ไมกรอกชือ่นิติบุคคล หรอืบุคคลธรรมดา หรอืลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง  อยางใด หรอื

ท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคญั หรอืมีผลทํา

ใหเกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก เติม แกไข เปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมอืช่ือ                

พรอมประทับตรา (ถามี) กาํกับไว 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา             

หรอืโรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรอืขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกีย่วของกบัผูเสนอราคา 

ได โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรอืไมทําสัญญา หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรอืไมถกูตอง 

5.5 โรงเรียนทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ         

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิก การสอบ

ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สดุแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสนิ

ของโรงเรียนเปนเดด็ขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสียหาย ๆ มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ

ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็าม หากมีเหตุท่ีเช่ือถอืไดวาการเสนอ

ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอนัเปนเท็จ หรอืใชช่ือบุคคลธรรมดา  หรอืนิตบุิคคลอืน่มาเสนอราคาแทน 

เปนตน 



  

 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่าํสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญาได 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรอืโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายนัน้ช้ีแจง และแสดงหลกัฐานท่ีทาํใหเช่ือไดวา  

ผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบรูณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได โรงเรียนมีสิทธ ิ

ท่ีจะไมรับราคาของบผูเสนอราคารายนัน้ 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ 

การคดัเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว   ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่  

ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาทีก่ระทําการอนัเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

โรงเรียน มีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบัการคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายช่ือตามขอ 4.5 และ

โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้เปนผูท้ิงงาน 

ในกรณีนีห้ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา      การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได       ดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

6 การทาํสัญญาจาง 
                      ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.4 กับโรงเรียน  

ภายใน    7   วัน นับถัดจากวันท่ีไดรบัแจง และจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจาง

ท่ีสอบราคาไดใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสญัญา  โดยใชหลกัประกันอยางหนึ่งอยางใด                   ดังตอไปนี ้

6.1 เงินสด 

6.2 เช็ค ท่ีธนาคารส่ังจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวนัท่ีที่ทําสญัญา หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน 

2 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรยีกเก็บเงิน 

6.3 หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบุ   ในขอ 1.5 

6.4 หนังสือคํ้าประกนัของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบรษิัทเงินทนุ หรอื 

บรษิัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยและประกอบธรุกิจคํ้าประกนัตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดัง

ระบุในขอ 1.5  

6.5 พันธบัตรรฐับาลไทย 

                         หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 
 

7 คาจางและการจางเงิน 
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายออกเปน ............ งวด ดังนี ้

งวดที่ 1 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เม่ือผูรบัจางปฏิบตัิงาน ............................... ใหแลว

เสร็จภายใน ........ วัน 

งวดที่ 2 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เม่ือผูรบัจางปฏิบตัิงาน ............................... ใหแลว

เสร็จภายใน ........ วัน 

 



 

 

งวดที่ ... เปนเงินในอตัรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรบัจางปฏิบัติงาน .............................. ใหแลว

เสร็จภายใน ........ วัน 

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ .......... ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏบิัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 

8 อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอตัรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 

9 การรบัประกันความชํารดุบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี 

จะตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของงานจางท่ีเกดิข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันทีผู่จางไดรับมอบ

งาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดังเดิม         ภายใน ....... วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารดุ

บกพรอง 
  

10 ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก (เงินงบประมาณ ป 2558/เงินบํารุงการศกึษา/เงิน 

อุดหนนุบํารุงการศึกษา) 

การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรบัอนุมตัิเงินประจํางวด หรอืไดรับอนุมัติใหใช 

เงินเพ่ิมเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศกึษา หรอืไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายแลวเทานัน้ 

                      ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินท้ังส้ิน  412,000.00  บาท 

(ส่ีแสนหนึ่งหมื่นสองพนับาทถวน) 

                         10.2  เม่ือโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่สอบราคาจางแลว 

ถาผูรับจางจะตองสั่งหรอืนาํส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ตองนําเขามาโดย ทางเรอืในเสนทางท่ีมีเรอืไทย

เดินอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามท่ีรฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง

จะตองปฏบัิตติามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้

(1) แจงการส่ังหรอืนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต

วันท่ีผูรับจางส่ังหรอืซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี     รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุ

โดยเรืออืน่ได 

(2) จัดการใหส่ิงของท่ีดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา  ใหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออืน่ที่มิใชเรอืไทย ซึ่งจะตอง

ไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทกุของลงเรืออืน่ หรอื  เปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทกุ

โดยเรืออืน่ 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย                   การ

สงเสริมการพาณิชยนาว ี

 



 

 

                         10.3   ผูเสนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดคัดเลอืกแลว ไมไปทําสัญญา    หรือขอตกลงภายในเวลา  ท่ีทางราชการ

กําหนดดังระบุไวในขอ 6   โรงเรียนอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชคาเสียหายอืน่ (ถามี  ) รวมทั้ง  จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน

ตามระเบียบของทางราชการ 

                              10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรอืขอกําหนดในสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานกังานอยัการสูงสุด (ถามี) 
 

 11.  การปรับราคาคางานกอสราง  

                    การปรับราคาคากอสรางจะนาํมาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรอืเพ่ิมขึ้นตามเง่ือนไหลักเกณฑ 

ประเภทงานกอสราง สูตรและวธิีการคาํนวณทีร่ะบุไวในเอกสาร ขอ 1.9 

                      สูตรการปรบัราคา (สูตรคา K)  จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสญัญา  

หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนไดขยายออกไป  โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในเอกสารขอ 1.9 

 

 12. มาตรฐานฝมือชาง 

เม่ือโรงเรียนไดคัดเลอืกผูมีสทิธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนีแ้ลว ผูมี

สิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองมี 

และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 

สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมีวฒุิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 

ปวท. หรอืเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมต่าํกวารอยละ 10  

ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี       

   12.1  สาขา...................... 

   12.2  สาขา...................... 

   12.3  สาขา…………………               

                   13. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 

                     ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด

ไวโดยเครงครัด 

 

14.  เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหน่ึงของประกาศสอบราคาฉบับน้ี 

       
 

       โรงเรียน ราษฎรดาํร.ิ 

                 10  มีนาคม   2558 

 

 

 


