ประกาศโรงเรียน ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว
เรื่อง สอบราคาจาง กอสราง(สวม)สปช.604/45
----------------------------------------------ดวย โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว โดยไดรบั มอบอํานาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2526 สั่ง ณ วันที่ 8
กรกฎาคม 2546 มีความประสงคจะสอบราคาจาง.กอสราง(สวม)สปช.604/45
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครัง้ นี้ เปนเงินทัง้ สิ้น..246,000.00 บาท
(สองแสนสีห่ มื่นหกพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมคี ําสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครัง้ นี้
กําหนดดูสถานที่กอสราง ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558. ถึงวันที่ . 18 กุมภาพันธ 2558..เวน
วันหยุดราชการ ระหวางเวลา.08.30..น. ถึง....16.30....น. ณ โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว
กําหนดยื่นซองสอบราคาตัง้ แตวันที.่ 17 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ . 27 กุมภาพันธ 2558 เวน
วันหยุดราชการ ระหวางเวลา.. 08.30....น. ถึง.. 16.30.....น. ณ.โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภ และกําหนดเปดซองสอบ
ราคาในวันที่ 2 มีนาคม 2558.....ตั้งแตเวลา .09.00.. น **** ณ โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภ
ผูสนใจติดตอของรับเอกสารสอบราคาไดท.ี่ ..โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภ ............ตั้งแตวันที่ 17
กุมภาพันธ 2558..... ถึงวันที่ .. 27 กุมภาพันธ 2558... ตัง้ แตเวลา..8.30....น. ถึงเวลา...16.30....น.
หรือสอบถามดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต.. www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
..0895655983.. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .17.. เดือน .กุมภาพันธ... พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( ..นายมนตรี รักนิยม.. )
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว

* กรณีที่ยังไมไดรับอนุมัติทางการใหเพิ่มขอความ “โดยไมผูกพันงบประมาณไวกอน”
** กรณีไมมีการดูสถานที่กอสราง และ/หรือรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหตัดขอความออก
*** ใหมีระยะเวลาในการยื่นซองสอบราคาไดจนถึงวันปดการรับซองสอบราคา โดยกําหนดหางจากวันเริ่มตนการรับซอง
ไมนอยกวา 10 วัน
**** ใหระบุเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น.)

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1 /.2558
การจางกอสราง(สวม)สปช.604/45
ตามประกาศโรงเรียนราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้าํ เขียว .ลงวันที.่ 17 กุมภาพันธ 2558
------------------------------โรงเรียน..ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว ..ตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงค
สอบราคาจาง.กอสราง(สวม)สปช.604/45 ณ โรงเรียน..ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว ..... โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้

1.

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)
แบบสัญญาจาง
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจดั การ
บัญชีรายชี่อผูถือหุนรายใหญ
แบบหนังสือมอบอํานาจ
เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญา
แบบปรับราคาได
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเ สนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และ ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบคุ คล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูเ สนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรฐั บาลของผูเ สนอราคาไดมีคําสัง่ ใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญ
หรือหางหุนสวนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน ราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนผูนั้น สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสํานาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญ
ั ชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุ คล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งสําเนาถูกตอง
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และ
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทัง้ รับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทัง้ หมด ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (1)
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3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึง่ ปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจางงานกอสราง เชน สําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่ไดรับเงินคากอสราง สําเนาหนังสือสัญญาจางหรือหนังสือรับรอง สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
กอสรางของผูรับจาง
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทัง้ หมด ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2)
ผูเสนอราคาตองรับรองเอกสารหลักฐานทีย่ ื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสาร
ดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเ สนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเ สนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ตามขอ 1.3 ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทัง้ กําไรไวดวย
ใหครบถวน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ เปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึง่ รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90. วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ สนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่ นไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ...60.. วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรา งสัญญา แบบรูปและรายละเอียดใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา รวมทัง้ บัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ที่ปด ผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไว
ที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ .1.. /..2558.” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา
ตั้งแตวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558... ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2558.. ระหวางเวลา 8.30....น. ถึงเวลา .16.30. น. เวน
วันหยุดราชการ ณ .โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ

-4เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา ผู
เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคารายนั้น
ออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับการคัดเลือก
และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทงิ้ งาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวา ผูเ สนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา
เพราะเหตุเปนผูเ สนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกับผูเ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสัง่ ดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถือเปนที่สดุ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรบั การ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ .โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ ในวันที่ .2 มีนาคม 2558... ตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา
การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ
และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครัง้ นี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผดิ พลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทัง้ นี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึง่
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาทีเ่ ปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
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(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลีย่ นแปลง โดยผูเ สนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสทิ ธิใหผูเสนอราคาชีแ้ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคา
ได โรงเรียน มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม หรือไมถูกตอง
5.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาทีเ่ สนอ
ทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ สนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํ สุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาํ ใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียนมีสทิ ธิ
ที่จะไมรับราคาของบผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาทีม่ ีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 โรงเรียน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคาที่มสี ิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชื่อตาม
ขอ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนหี้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได

6 การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.4 กับโรงเรียน
ภายใน .5.. วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา
คาจางที่สอบราคาไดใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็ค ที่ธนาคารสัง่ จายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน
2 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ 1.5
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6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึง่ ไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7 คาจางและการจางเงิน
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายออกเปน ......1..... งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัตงิ าน ...............................
ใหแลวเสร็จภายใน ........ วัน
งวดที่ 2 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัตงิ าน ...............................
ใหแลวเสร็จภายใน ........ วัน
งวดที่ ... เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรบั จางปฏิบตั ิงาน ..............................
ใหแลวเสร็จภายใน ........ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ..100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิ านทัง้ หมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

8 อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

9 การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึง่ ไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ..-.. เดือน
......1... ป นับถัดจากวันที่ผูจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดงั เดิม
ภายใน .7.. วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

10 ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครัง้ นี้ ไดมาจาก (เงินงบประมาณป 2558
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใช
เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลีย่ นแปลงรายแลวเทานั้น

-710.2 เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่สอบราคา
จางแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย ทางเรือใน
เสนทางที่มเี รือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึง่ เปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสัง่ หรือนําสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรบั จางสัง่ หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสงิ่ ของที่ดงั กลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
ให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรบั อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ 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 เพิม่ เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคากอสราง จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลง หรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข
หลักเกณฑประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ระบุไวในเอกสาร ขอ 1.12สูตรการปรับราคา (สูตรคา
K) จะตองคงทีท่ ี่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนได
ขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในเอกสารขอ 1.12

12. มาตรฐานฝมอื ชาง
เมือ่ โรงเรียนไดคัดเลือกผูมสี ทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบั จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสทิ ธิเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอื ชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมีวฒ
ุ ิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 10
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 สาขา......................
12.2 สาขา......................
12.3 สาขา…………………

-813. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูร ับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
14. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
โรงเรียน .ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองน้ําเขียว
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* ใหระบุชื่อโรงเรียนทีด่ ําเนินการสอบราคาพรอมประทับตรา โดยหัวหนาเจาหนาที่พสั ดุเปนผูลงชื่อกํากับตรา

