
 

 

 
 
 

 
ประกาศโรงเรียน ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขยีว 

เร่ือง  สอบราคาจาง กอสราง(สวม)สปช.604/45 

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

              ดวย โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขียว  โดยไดรับมอบอํานาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      ตามคําสัง่สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 22/2526 สั่ง   ณ  วันท่ี   8  

กรกฎาคม   2546     มีความประสงคจะสอบราคาจาง.กอสราง(สวม)สปช.604/45 

 ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาคร้ังน้ี เปนเงินท้ังสิ้น..246,000.00 บาท 

(สองแสนสีห่ม่ืนหกพันบาทถวน) 
  

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบตัิ ดังตอไปน้ี 

1. เปนผูมีอาชีพรับจางท่ีสอบราคาจางดังกลาว 

2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 

3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิ หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ      

ผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน ณ วันประกาศ

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางคร้ังน้ี 

กําหนดดสูถานท่ีกอสราง ตั้งแตวันท่ี 18  กุมภาพันธ  2558. ถึงวันท่ี . 18  กุมภาพันธ  2558..เวน

วันหยุดราชการ ระหวางเวลา.08.30..น. ถึง....16.30....น. ณ โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขยีว   

กําหนดยื่นซองสอบราคาตัง้แตวันท่ี.17  กุมภาพันธ  2558 ถงึวันท่ี . 27  กุมภาพันธ    2558 เวน

วันหยุดราชการ   ระหวางเวลา.. 08.30....น. ถึง.. 16.30.....น. ณ.โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภ    และกําหนดเปดซองสอบ

ราคาในวันท่ี 2  มีนาคม  2558.....ตั้งแตเวลา .09.00.. น **** ณ โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภ     

ผูสนใจติดตอของรับเอกสารสอบราคาไดท่ี...โรงเรียน ราษฎรอุปถัมภ    ............ตั้งแตวันท่ี 17   

กุมภาพันธ  2558..... ถึงวันท่ี .. 27  กุมภาพันธ  2558... ตัง้แตเวลา..8.30....น.  ถึงเวลา...16.30....น. 

หรือสอบถามดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต.. www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 

..0895655983.. ในวันและเวลาราชการ   
 

ประกาศ ณ วันท่ี .17.. เดือน .กุมภาพันธ... พ.ศ. 2558 

 

(ลงชื่อ)   
          ( ..นายมนตรี รักนิยม.. ) 

                              ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขยีว   



 
*   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 

ตามประกาศโรงเรียนราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขยีว  .ลงวันท่ี.17 กุมภาพันธ 2558 
------------------------------- 

 

                     โรงเรียน..ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขียว  ..ตอไปน้ีเรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงค 

สอบราคาจาง.กอสราง(สวม)สปช.604/45 ณ โรงเรียน..ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขยีว  ..... โดยมีขอแนะนําและ

ขอกําหนดดังตอไปน้ี 
 

1.     เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 1.1    แบบรูปรายการละเอียด  

 1.2    แบบใบเสนอราคา 

 1.3    แบบบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา) 

 1.4    แบบสัญญาจาง 

 1.5    แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 

 1.6    บทนิยาม 

        (1) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

        (2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 1.7    แบบบัญชีเอกสาร 

        (1) บัญชเีอกสารสวนท่ี 1 

        (2) บัญชเีอกสารสวนท่ี 2 

1.8    บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม 

1.9    บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ 

1.10   บัญชีรายชี่อผูถือหุนรายใหญ 

 1.11    แบบหนังสือมอบอํานาจ 

1.12   เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใชกับสญัญา 

         แบบปรับราคาได 

                            1.13   รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 

      

2.  คุณสมบตัิของผูเสนอราคา 
 2.1     ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีสอบราคาจาง 

      2.2    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  

และ ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลการสั่งใหนิติบคุคล หรือบคุคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน ตามระเบยีบ                   

ของทางราชการ 

 2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ

สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

 2.4    ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกันซ่ึงอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาลไทย            

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา    โดยแยกไวนอกซอง      

ใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ 

3.1  สวนท่ี 1 อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปน้ี 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุคล 

(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ             

จดทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) บริษัทจํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ                   

จดทะเบยีนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุน   ราย

ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดา หรือคณะบคุคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสาํเนาบตัร

ประจําตัวประชาชนผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผู

เปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสํานาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสญัญาของ

การเขารวมคา สําเนาบัตรประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสญัชาติ

ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบคุคล ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) 

(4) สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังสาํเนาถูกตอง 

สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบยีนพาณิชย และ       

ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมด ท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (1) 
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  3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดงัตอไปน้ี 

(1) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

(2) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจางงานกอสราง เชน สําเนา 

ใบเสร็จรับเงินท่ีไดรับเงินคากอสราง สําเนาหนังสือสญัญาจางหรือหนังสือรับรอง สําเนาหนังสือรับรองผลงาน   

กอสรางของผูรับจาง 

(3) บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมด ท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2) 

 ผูเสนอราคาตองรับรองเอกสารหลักฐานท่ียื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาวาเอกสาร       

ดังกลาวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 
 

4.   การเสนอราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี    โดยไมมีเงื่อนไข 

ใด ๆ ท้ังสิ้น      และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน      ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน        

ท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไข 

เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคาในบญัชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการ 

ประมาณราคา) ตามขอ 1.3 ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสด ุอุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 

ใหครบถวน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา 

                       ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว       โดยเสนอราคารวม 

และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบไุวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังน้ี  ราคารวมท่ีเสนอ

จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ     เปนสําคัญ โดยคิดราคา

รวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวแลว 

ราคาท่ีเสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90. วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา  

โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ...60.. วัน นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญาจาง 

4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูปและรายละเอียดใหถี่ถวน 

และเขาใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา     รวมท้ังบญัชีรายการกอสราง  (แบบสรุปบญัชีการ 

ประมาณราคา) ท่ีปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถงึ “ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไว       

ท่ีหนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขท่ี .1.. /..2558.” ยื่นตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา       

ตั้งแตวันท่ี 17 กุมภาพันธ 2558... ถึงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2558.. ระหวางเวลา 8.30....น. ถึงเวลา .16.30. น. เวน

วันหยุดราชการ ณ .โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ 
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เม่ือพนกําหนดยื่นซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 

เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน   ตามขอ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม  

และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคดัเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะท่ีมีการเปดซองใบเสนอราคาวา ผู

เสนอราคากระทําการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ    เชื่อ

วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูเสนอราคารายน้ัน

ออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา

ลงโทษผูเสนอราคาดงักลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท่ีใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดงักลาว 

ผูเสนอราคาท่ีถูกตดัรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี             

ผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ   

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสัง่ดังกลาวตอปลดักระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถือเปนท่ีสดุ 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธ์ิไดรับการ  

คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ .โรงเรียนราษฎรอุปถัมภ ในวันท่ี .2  มีนาคม 2558... ตั้งแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5     ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา  

เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา        การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  

และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง                

ใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง   ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก      

การเปดซองใบเสนอราคาดงักลาวได 

5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 

5.2 หากผูเสนอราคารายใด    มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่หลักฐานการเสนอราคาไม 

ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ    จะไมรับพิจารณา

ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคญั ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทาน้ัน 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปน้ี 

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายน้ัน     ในบญัชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน           

การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหน่ึง   

อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเปนสาระสําคญั 

หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
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(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก เติม แกไข เปลีย่นแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ                

พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา             

หรือโรงเรียนมีสทิธิใหผูเสนอราคาชีแ้จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคา 

ได โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

5.5 โรงเรียนทรงไวซ่ึงสทิธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสดุ หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ         

ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สดุแตจะพิจารณา ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคญั และให

ถือวาการตดัสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย ๆ มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณา

ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม 

หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบคุคล

ธรรมดา  หรือนิติบคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่าํสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายน้ันชี้แจง และแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา  

ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคาํชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได โรงเรียนมีสทิธิ 

ท่ีจะไมรับราคาของบผูเสนอราคารายน้ัน 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลงัจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ 

การคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายชื่อไว   ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  

ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม

ขอ 1.6 โรงเรียน มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคดัเลือกดงักลาว ออกจากประกาศรายชื่อตาม

ขอ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูท้ิงงาน 

ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา      การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีได       

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลดักระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 
 

6 การทําสัญญาจาง 
                      ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาจางตามแบบสญัญาดงัระบุไวในขอ 1.4 กับโรงเรียน  

ภายใน .5.. วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา

คาจางท่ีสอบราคาไดใหโรงเรียนยดึถือไวในขณะทําสญัญา  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด                   

ดังตอไปน้ี 

6.1 เงินสด 

6.2 เช็ค ท่ีธนาคารสัง่จายใหแกโรงเรียน โดยเปนเชค็ลงวันท่ีท่ีทําสญัญา หรือกอนหนาน้ัน ไมเกิน 

2 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คท่ีผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบ ุ  ในขอ 1.5 



                                              - 6 – 

 

6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ 

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม

ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ

หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5  

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                         หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการสอบราคา  

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 
 

7 คาจางและการจางเงนิ 
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายออกเปน ......1..... งวด ดงัน้ี 

งวดท่ี 1 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เม่ือผูรับจางปฏิบัตงิาน ............................... 

ใหแลวเสร็จภายใน ........ วัน 

งวดท่ี 2 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เม่ือผูรับจางปฏิบัตงิาน ............................... 

ใหแลวเสร็จภายใน ........ วัน 

งวดท่ี ... เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เม่ือผูรับจางปฏิบตัิงาน .............................. 

ใหแลวเสร็จภายใน ........ วัน 

งวดสดุทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ..100 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏบิัตงิานท้ังหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 

8 อัตราคาปรับ 
คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสญัญาตอวัน 

 

9 การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ..-.. เดือน 

......1... ป นับถัดจากวันท่ีผูจางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดงัเดิม         

ภายใน .7.. วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

   
 

10 ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางคร้ังน้ี ไดมาจาก (เงินงบประมาณป 2558 

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงนิประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใช 

เงินเพ่ิมเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบาํรุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลีย่นแปลงรายแลวเทาน้ัน 
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                         10.2  เม่ือโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามท่ีสอบราคา

จางแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิง่ของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดย ทางเรือใน

เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู

เสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1) แจงการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ  

สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสัง่หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี      

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(2) จัดการใหสิง่ของท่ีดงักลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก

ตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี   ให

บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ  เปนของท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย                   

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                           10.3   ผูเสนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสญัญา    หรือขอตกลงภายในเวลา                

ท่ีทางราชการกําหนดดงัระบุไวในขอ 6   โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสยีหายอ่ืน (ถามี  ) รวมท้ัง         

จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบยีบของทางราชการ 

                              10.4 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในสญัญา ใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสงูสดุ (ถามี) 

 11.  การปรับราคาคางานกอสราง  

                    การปรับราคาคากอสราง จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลง  หรือเพิ่มข้ึนตามเงื่อนไข

หลักเกณฑประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ระบุไวในเอกสาร ขอ 1.12สูตรการปรับราคา (สูตรคา 

K)  จะตองคงทีท่ี่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา  หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนได

ขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในเอกสารขอ 1.12 

12. มาตรฐานฝมือชาง 

เมือ่โรงเรียนไดคัดเลอืกผูมสีทิธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ี

แลว ผูมสีิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสทิธิเสนอราคาจะตองม ี

และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน 

สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ 

ปวท. หรอืเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 10  

ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี       

   12.1  สาขา...................... 

   12.2  สาขา...................... 

   12.3  สาขา…………………  
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13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                     ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ

ไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

 

14.  เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหน่ึงของประกาศสอบราคาฉบับน้ี 

       
 

       โรงเรียน .ราษฎรอุปถัมภสาขาหนองนํ้าเขียว 

                            17…./…กุมภาพันธ./…2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ใหระบุชื่อโรงเรียนท่ีดําเนินการสอบราคาพรอมประทับตรา โดยหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดเุปนผูลงชื่อกํากับตรา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


