ประกาศโรงเรียนบานชําหนึ่ง
เรื่อง สอบราคาจาง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบภัย
โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
-----------------------------------------------

ดวย โรงเรียนบานชําหนึ่ง โดยไดรับมอบอํานาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงคจะ
สอบราคาจางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบภัย โครงการ
ตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือนแรก ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน หลังคา หลังคากันสาด ฝาเพดาน
ฝาผนัง บันได และทาสี
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครัง้ นี้ เปนเงินทั้งสิ้น 1,103,000 บาท ( หนึ่งลานหนึ่งแสน
สามพันบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนนิตบิ ุคคลผูมีอาชีพรับจางที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูทถี่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของ
ผูเสนอราคาไดมคี ําสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครัง้ นี้
5. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
6. นิติบคุ คลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดาเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ อาคารสายสัมพันธโรงเรียนบานชําหนึ่ง และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่
30 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ****เปนตนไป ณ อาคารสายสัมพันธโรงเรียนบานชําหนึง่ ผูสนใจติดตอ ขอรับ
เอกสารสอบราคาไดที่ ณ อาคารสายสัมพันธโรงเรียนบานชําหนึง่ ในวันที่ 16 ,มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27 มีนาคม
2558 ตัง้ แตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือสอบถามดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.utdone.net หรือ
ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไมถูกตอง www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 086206-7373 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายนันทยุทธ สันตินรนนท)
รักษาราชการแทน ผูอํานวยการโรงเรียนบานชําหนึง่ รณีการจางกอสรางวงเงินเกิ 1 ลานบาทขึ

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1 /2558
การจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและ
ประสบภัย โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ตามประกาศโรงเรียนบานชําหนึ่ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2558
------------------------------โรงเรียนบานชําหนึ่ง ตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงคสอบราคาจาง ปรับปรุงซอมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบภัย โครงการตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ณ โรงเรียนบานชําหนึ่ง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

1.

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบบัญชีรายการกอสราง (แบบใบแจงปริมาณงานและราคา)
แบบสัญญาจาง
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.9 เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญา
แบบปรับราคาได
1.10 บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
1.11 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
1.12 บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1.13 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผปู ระสงค
จะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิตบิ ุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่จะสอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานของทางราชการ
และ ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบคุ คล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ

-22.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผี ลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกันซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.5 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสญ
ั ญากับหนวยงานภาครัฐซึง่ ไดดาเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษทั จํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผถู ือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผเู ขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี)
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้ หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผเู สนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ตามขอ 2.5
(3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.7 (2)
สําหรับเอกสารหลักฐานทีเ่ ปนสําเนา ใหผเู สนอราคารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ
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4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชดั เจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชือ่ ผูเ สนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสราง (แบบใบแจงปริมาณ
งานและราคา) ใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ สนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่ นไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรา งสัญญา แบบรูปและรายละเอียดใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาทีป่ ด ผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง
เลขที่ 1 / 2558” ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 27มีนาคม 2558 ตัง้ แตเวลา 08.00 น. ถึง
เวลา 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบานชําหนึ่ง เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบ
ราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ สนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเ สนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเ สนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถือเปนที่สดุ

-4คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสทิ ธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ โรงเรียนบานชําหนึ่ง ในวันที่ 30 มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง ใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก การเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทัง้ นี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบคุ คล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ ปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ สนอราคามิได
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสทิ ธิใหผูเสนอราคาชีแ้ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคา
ได โรงเรียน มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 โรงเรียนทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวา
การตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและลงโทษผูเ สนอราคาเปนผูทงิ้ งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํ สุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาํ ใหเชื่อไดวา

ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียนมีสทิ ธิ
ที่จะไมรับราคาของบผูเสนอราคารายนั้น
-55.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามทีไ่ ดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเ สนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 โรงเรียน มีอาํ นาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อตามขอ
4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนหี้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.4 กับโรงเรียน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาไดใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็ค ที่ธนาคารสัง่ จายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ 1.5
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7. คาจางและการจางเงิน
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายออกเปน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนเงินในอัตรารอยละ 30% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการ
- รื้อถอน หลังคาเดิมของอาคาร ป.1 ฉ 4 หองเรียนออก
- รื้อถอนฝาไมอาคาร ป.1 ฉ 4 เรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียนออก

- รื้อถอนกําแพง ตาขาย เวทีมวย เสร็จเรียบรอยตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจ
การจาง ไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 2 เปนเงินในอัตรารอยละ 40 % ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการ
- ติดตัง้ ฝาผนังอาคาร ป.1 ฉ 4 เรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียน
- ปูกระเบื้องบันได อาคาร ป.1 ฉ 4 เรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียน
- ติดตั้งแผนหลังคาอาคาร ป.1ฉ 4 เรียน
- ปรับพื้นโรงมวยกอผนังอิฐบล็อกพรอมฉาบทัง้ สองดานตอเติมโครงสรางกันสาดติดตั้งฝาเพดาน
- ปรับพื้นหองสมุดตอเติมโครงสรางหองสมุดเสร็จเรียบรอยตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการ
ตรวจการจาง ไดทาํ การตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เปนเงินในอัตรารอยละ 30% ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทําการ
- ทาสี อาคาร ป.1 ฉ 4 หองเรียน และอาคาร ป.1 ฉ 2 หองเรียนทั้งภายนอกและภายใน ทาสีฝา
เพดานโรงมวย
- ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม และประตูอลูมิเนียม
- ทาสีอาคารโรงมวยทั้งภายนอกและภายใน
- มุงแผนหลังคาพรอมเก็บสีโครงสรางเหล็กโรงมวย
- ปูกระเบื้องโรงมวย

- มุงแผนหลังคาพรอมเก็บสีโครงสรางเหล็กหองสมุด
- ปูกระเบือ้ งหองสมุด พรองติดตั้งราวเหล็กสแตนเลส
เสร็จเรียบรอยตามรูปแบบรายการ พรอมทัง้ เก็บทําความสะอาดบริเวณพื้นที่กอสราง เสร็จ
ทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจาง ไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ใหเสร็จภายใน
30 วัน

8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึง่ ไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจาก
วันที่ผูจางไดรบั มอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดงั เดิม ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก (เงินงบประมาณ/เงินบํารุงการศึกษา/เงิน
อุดหนุนบํารุงการศึกษา)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใช

เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลีย่ นแปลงรายแลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 1,103,000 บาท
( หนึ่งลานหนึ่งแสนสามพันบาทถวน )
10.2 เมื่อโรงเรียนไดคดั เลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่สอบราคา
จางแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย ทางเรือใน
เสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึง่ เปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับถัดวันที่ผูรับจางสัง่ หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของทีร่ ัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสงิ่ ของที่ดงั กลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รฐั มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผูเ สนอราคาซึง่ โรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น (ถามี ) รวมทัง้
จะพิจารณาใหเปนผูทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคากอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.9 จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในเอกสารขอ 1.9

12. มาตรฐานฝมือชาง
เมือ่ โรงเรียนไดคัดเลือกผูมสี ทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบั จางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมสี ิทธิเสนอราคา

จะตองมีและใชผผู านการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมอื แรงงาน
สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมีวฒ
ุ ิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 สาขา ชางไม
12.2 สาขา ชางเหล็ก
12.3 สาขา ชางสี
ฯลฯ
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูร ับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
14. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
โรงเรียนบานชําหนึง่
16 / ,มีนาคม / 2558

( นางเกษร สันตินรนนท
เจาหนาที่พัสดุ

