
 

 
ประกาศ โรงเรียนบ้านหัวค่าย 

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นที่ช ารุดทรุดโทรม 
--------------------------------------------------------- 

ด้วย  โรงเรียนบ้านหัวค่าย  โดยได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 22 / 2556 ณ วันที่ 8 กรกฎาคม  2556    
มีความประสงค์จะปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ  และสิ่งก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรม     
ตามโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในระยะ 3 เดือนแรก 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิ้น  414 ,700 บาท                  
(สี่แสนหน่ึงหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)           

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวค่าย ณ  วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวนัท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหัวค่าย ต าบลในเมือง อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรบัเอกสารสอบราคา   ได้ท่ี โรงเรยีนบ้านหวัค่าย ต าบลในเมือง อ าเภอพชิยั จังหวดั 
 
 
 
อุตรดิตถ์ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น.  
ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.utdone.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๙๗๓๙๕๗๓ ในวัน
และเวลาราชการ 
 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 

(นางวิชาดา ชาบาง) 
 
 
 
 
 
 

รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวค่าย 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1 /2558 

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป1 ฉ งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ 

ตามประกาศโรงเรียน บ้านหัวค่าย  ลงวันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558 

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

 

โรงเรียนบ้านหัวค่าย  ต่อไปน้ีเรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนป 1 ฉ 
งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิงค์ณ โรงเรียนบ้านหัวค่าย  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

 

1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

 1.1    แบบรูปรายการละเอียด  
 1.2    แบบใบเสนอราคา 
 1.3    แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) 
 1.4    แบบสัญญาจ้าง 
 1.5    แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 
 1.6    บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 1.7    แบบบัญชีเอกสาร 
(1)บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.8    บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 

1.9    บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 

1.10   บัญชีรายชี่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 1.11   แบบหนังสือมอบอ านาจ 
1.12   เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญา 
แบบปรับราคาได้ 

                     1.13   รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ 
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 2.1     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
      2.2    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และ ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการส่ังให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ                   
ของทางราชการ 

 2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

 2.4    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย            
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                   

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส านาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งส าเนาถูกต้อง 
ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และ       

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

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

(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

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

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
 ผู้เสนอราคาต้องรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสาร       

ดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

4.   การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไข 
ใด ๆ ทั้งส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงิน        
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการ 
ประมาณราคา) ตามข้อ 1.3 ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
ให้ครบถ้วน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา 
                       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี  ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ     เป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งส้ิน ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดให้ถี่ถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคารวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการ 
ประมาณราคา) ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้       
ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 
19 มีนาคม 2558 ถึงวันที่30มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา08.30น.ถึงเวลา15.30น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนบ้านหัวค่าย 
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เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า 

เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1)ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า ผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ    เชื่อ
ว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี             
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ   
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ 
ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหัวค่าย  ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง                
ใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก      
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาครั้งน้ี โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ 

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ ฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน           

การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง   

อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 

หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
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(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา             
หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา 

ได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอ         
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือก จ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า  
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิ 
ที่จะไม่รับราคาของบผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ 1.6 โรงเรียน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อตาม
ข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้       
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
6 การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.4 กับโรงเรียน  

ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็ค ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 

2 วันท าการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ   ในข้อ 1.5 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5  
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6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
7 ค่าจ้างและการจ้างเงิน 

โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง งวดเดียว เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
8 อัตราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.4 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก
วันที่ผู้จ้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม  ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณ 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้ 

เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปล่ียนแปลงรายแล้วเท่าน้ัน 

                     10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่สอบราคา
จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องน าเข้ามาโดย ทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่      
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้ส่ิงของที่ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี   ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ  เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม( 1) หรือ ( 2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                   
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  

การปรับราคาค่าก่อสร้าง จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง  หรือเพิ่มข้ึนตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์
ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.12   
                      สตูรการปรบัราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้
ในสัญญา  หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารข้อ  
1.12 
 

12. มาตรฐานฝีมือช่าง 

เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องม ี

และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน 

สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 

ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10  

ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

   12.1  สาขาช่างเหล็ก 

 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 

 

14.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี ้

 

 

โรงเรียน บ้านหัวค่าย 

                                     19   มีนาคม 2558 



 
 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง  การค านวณราคากลาง ขอ ป.ป.ช. 

 
 

1. ชื่อโครงการ   สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นตาม
โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนบ้านหัวค่าย 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   414,700  บาท   (สี่แสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน งานหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบอลูซิ่ง 
4. ราคากลางค านวณ ณ วันท่ี   27   กุมภาพันธ์  2558  

เป็นเงิน  235,700  บาท (สองแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)        
 
 

 
    
 
   ลงชื่อ...........................................................      
               (  นางวิชาดา    ชาบาง  )   
                                                               รกัษาการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหัวค่าย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


