
 
 
 
 
 

 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 / 2558 
การจ้างก่อสรา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลงัคา ฝ้าเพดาน ฝา ประต ูหนา้ต่าง พื้นไม้ ทาสี  

ตามประกาศโรงเรียนบา้นช าผักหนาม  ลงวันที ่12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 
----------------------------------------------------- 

 
                     โรงเรียนบ้านช าผักหนาม ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์ สอบราคาจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา ฝ้าเพดาน ฝา ประตู หน้าต่าง พื้นไม้ ทาสี ณ โรงเรียนบา้นช าผักหนาม โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

 

1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                                  1.1    แบบรูปรายการละเอียด  

         1.2    แบบใบเสนอราคา 
                                  1.3    แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา) 

1.4   แบบสัญญาจา้ง 
1.5   แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 

  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 สูตรและวธิีการค านวณที่ใช้กับสัญญา 

                                           แบบปรบัราคาได ้
                                   1.10  บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 

       1.11   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จดัการ 
       1.12   บัญชีรายชี่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

                                   1.13  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                                            (รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเปน็การเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์ 
              จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกนัและเพื่อให้ประชาชนตรวจดไูด้)  
   

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเปน็นิตบิุคคลผู้มีอาชีพรับจา้งงานที่จะสอบราคาจ้าง 

                           2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชือ่ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ  
และ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ทีไ่ด้รับผลการสั่งให้นิตบิคุคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ                   
ของทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 



2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย             
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

     2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการ 
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 านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น    
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเปน็ผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาตไิทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเปน็นิตบิคุคลให้ยื่น 
เอกสารตามที่ระบไุว้ใน (1)  

(3) ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) 
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 

ในข้อ 1.7 (1)  
  3.2   ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี ้

    (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ 
ให้บุคคลอื่น  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (2)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 
            (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยืน่พร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.7 (2)  
ส าหรับเอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

4.   การเสนอราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยืน่เสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้    โดยไม่มีเงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น      และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน      ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงนิ        
ที่เสนอจะต้องระบตุรงกันทั้งตวัเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชือ่ผู้เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 



4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบใบแจ้งปริมาณ 
งานและราคา) ให้ครบถ้วน  
                       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ทา้ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตวัเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ   เป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนสง่ ค่าจดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เกิน 100  วัน นับถัดจากวนั 
ลงนามในสัญญาจา้ง 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดให้ถ่ีถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดิผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”     โดยระบุไวท้ี่หน้าซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจา้ง  
เลขที ่1 / 2558 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่  ในวันที่ 12 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านช าผักหนาม  
เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่า 
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ตามข้อ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธไิด้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่  
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ    
เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกลา่วเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้วา่ ผู้เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเ้ป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกลา่ว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี             
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ   
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นบัแต่วันทีไ่ด้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สดุ 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มสีิทธไิด้รับการ  
คัดเลือกดังกล่าวข้างตน้ ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นช าผักหนาม ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาที่
ได้ด าเนนิการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกลา่วได ้

 



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

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ     
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เปน็ข้อผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาด 
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใชส่าระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อโรงเรียนเท่านั้น 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธไิม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณี  
ดังต่อไปนี ้
                                    (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชผีู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน           
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
                                    (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง   
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน็ 
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอืน่ 

(2) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได 
ลายมือชื่อพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากับไว้ 

5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา             
หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 
ได้ โรงเรียน มีสทิธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ         
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเปน็เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ๆ มิได้ รวมทัง้โรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเปน็ผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเปน็ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน็ตน้ 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนนิงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้วา่  
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิ 
ที่จะไม่รับราคาของบผู้เสนอราคารายนัน้ 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกตามทีไ่ด้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ 4.5 เปน็ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็
ธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรียน มีอ านาจที่จะตดัรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธไิด้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศ
รายชื่อตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปดิซองใบเสนอราคาทีไ่ด้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมอี านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกลา่วได้ 
 



6 การท าสัญญาจ้าง 
                      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.4 กับโรงเรียน  
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเทา่กับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้างทีส่อบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด                   
ดังต่อไปนี ้

6.1  เงินสด 
6.2   เช็ค ที่ธนาคารสั่งจา่ยให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสญัญา หรือก่อนหน้านั้น  

ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ และจะต้องเปน็เช็คที่ผู้รบัเงินไม่ต้องช าระคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
6.3 หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดงัระบุ    

ในข้อ 1.5 
6.4 หนังสือค้ าประกนัของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีไ่ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการตา่ง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกนัดังระบุในข้อ 1.5  

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันนี้จะคนืให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พน้จากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

7 ค่าจ้างและการจ้างเงิน 
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งจ่ายออกเป็น  3  งวด ดงันี ้
งวดที่ 1 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 57.67 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ปรับปรุง

ซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคา ฝ้าเพดาน พ้ืนไม้ อาคารเรียน ป.1 ฉ (ใต้ถุนต่ า) ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน 
งวดที่ 2 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 15.33 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคารเรียน งานฝา ประตู หน้าต่าง ทาสี อาคารเรียน ป.1 ฉ (ใต้ถุนต่ า) ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน 
งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ 26.99 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏบิัติงานทั้งหมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 

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 นับถัด
จากวันทีผู่้จ้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม   ภายใน 7 วัน นบัถัดจาก
วันที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจา้งครั้งนี้ ได้มาจาก (เงินงบประมาณ ปี 2558) 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้ 
เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายแล้วเทา่นั้น 



                      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  1,569,000 บาท ( หนึง่ลา้นห้า
แสนหกหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน ) 
                         10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่สอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รบัจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเข้ามาโดย ทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้ 

(1)   แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าท่า  ภายใน 7 วัน  
นับถัดวันที่ผู้รับจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  
ซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตเช่นนั้นกอ่นบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

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

 11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                    การปรับราคาค่าก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.9 จะน ามาใช้ในกรณีท่ี 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
     ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม 
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 
                      สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ท่ีระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา  หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อ  
1.9 

 12. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา 
จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือ
แรงงานสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
       



   12.1  สาขาก่อสร้าง (ช่างไม้) 
   12.2  สาขา..........-............ 
   12.3  สาขา………-…………  
           ฯลฯ                     

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                     ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
14.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
       
 
 

        
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 


