
 
ประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง 

เร่ือง  สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ 
-----------------------------------------------  

ด้วย โรงเรียนวัดคุ้งยาง โดยได้รับมอบอ านาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน      
ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 22/2526  สั่ง   ณ  วันท่ี   8  กรกฎาคม   2546   
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานรื้อถอน งานหลังคา ฝ้าเพดาน เสาไม้ ประตู ทาสี   
อาคารอเนกประสงค์  งานพื้น  ผนัง  ทาสี  โรงอาหาร  งานฝ้าเพดาน 
       ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งน้ี เป็นเงินท้ังสิ้น  1,933,000 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสน 
สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างท่ีสอบราคาจ้างดังกล่าว 

      2. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว  
 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ      

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศ  

สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งน้ี  
 5. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 6. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี  12  มีนาคม  2558   ถึงวันท่ี   25   มีนาคม  2558  .  
เว้นวันหยุดราชการ   ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  ณ  โรงเรียนวัดคุ้งยาง  และก าหนดเปิดซองสอบราคาใน
วันท่ี   26   มีนาคม  2558  .ต้ังแต่เวลา  14.00 น.    เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง   

ผู้สนใจติดต่อของรับเอกสารสอบราคาได้ท่ี   โรงเรียนวัดคุ้งยาง  ในวันท่ี 12  มีนาคม  2558    
ถึงวันท่ี   25  มีนาคม  2558  . ต้ังแต่เวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น.  หรือสอบถามดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.utdone.net  หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.obec.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 09-8749-7347  ในวันและเวลาราชการ   
 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2558 
 
 

(ลงช่ือ)           นิรันต์    ผอ่งใส  
              ( นายนิรันต์     ผ่องใส ) 
    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง 
 
 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  1 / 2558 
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  งานร้ือถอน งานหลังคา ฝ้าเพดาน เสาไม้ ประตู ทาสี   

อาคารอเนกประสงค์  งานพื้น  ผนัง  ทาสี  โรงอาหาร  งานฝ้าเพดาน 
ตามประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง   ลงวันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2558 

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

                     โรงเรียนวัดคุ้งยาง   ต่อไปน้ีเรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน  งานรื้อถอน งานหลังคา ฝ้าเพดาน เสาไม้ ประตู ทาสี   อาคารอเนกประสงค์  งานพื้น  ผนัง  
ทาสี  โรงอาหาร  งานฝ้าเพดาน ณ  โรงเรียนวัดคุ้งยาง  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

 

1.     เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
         1.1    แบบใบเสนอราคา 

1.2    แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา) 
                                  1.3  แบบสัญญาจ้าง 

1.4   แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 
  1.5    บทนิยาม 

             (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
             (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

                                   1.6    แบบบัญชีเอกสาร 
             (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
             (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

1.7   แบบหนังสือมอบอ านาจ 
1.8    เง่ือนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญา 

                                           แบบปรับราคาได้ 
                                   1.9  บัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม 

       1.10    บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
       1.11   บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

                                   1.12  รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                                            (รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์  
              จะเสนอราคาได้รู้ข้อมลูได้เท่าเทียมกันและเพื่อใหป้ระชาชนตรวจดูได้)  
2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีจะสอบราคาจ้าง 
                           2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ  
และ ได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบ                   
ของทางราชการ 
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2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย             
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
จนถึงวันเปิดซองสอบราคา 
 

           2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
       2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการ  
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 
3.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา    โดยแยกไว้นอกซอง      
ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 
 

3.1  ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ              
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

           (ข)  บริษัทจ ากัดหรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ                    
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้น    
รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น 
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ย่ืน  
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1)  

(3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
(4) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ 

ในข้อ 1.7 (1)  
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  3.2   ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปน้ี 

    (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ 
ให้บุคคลอื่น  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (2)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมท้ังก าไรไว้ด้วย 
            (3)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ  
1.7 (2)  
ส าหรับเอกสารหลักฐานท่ีเป็นส าเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
4.   การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี    โดยไม่มีเงื่อนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้น      และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน      ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงิน        
ท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบใบแจ้งปริมาณ 
งานและราคา) ให้ครบถ้วน  
                       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว       โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังน้ี  ราคารวมท่ีเสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ     เป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังปวงไว้แล้ว  

ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  120 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้  

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้าง 

4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดให้ถ่ีถ้วน 
และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา”      โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง  
เลขท่ี 1 /2558” ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ี  ในวันท่ี 12  มีนาคม  2558   ถึงวันท่ี   25  มีนาคม  2558   
ต้ังแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง   

เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า 

เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ตามข้อ 1.6 (1)   ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  

ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการ ฯ    
เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาราย
น้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา 
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท่ีให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี             
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ   
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ   
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง ในวันท่ี   26   มีนาคม  2558   ต้ังแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค 5     ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ผู้อ านวยการวัดคุ้งยางพิจารณาเห็นว่า    การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง                
ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก      
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1  ในการสอบราคาครั้งน้ี โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
5.2  หากผู้เสนอราคารายใด    มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการ 

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ     
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดพลาด 
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ 
ต่อโรงเรียนเท่าน้ัน 

5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  
ดังต่อไปน้ี 
                                    (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน     ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน           
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
                                    (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง   
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น 
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

(2) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได  
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา             
หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา  
ได้ โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
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5.3 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ         

ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือก จ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้
ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย ๆ มิได้ รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณา  
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายน้ันช้ีแจง และแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า  
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิ 
ท่ีจะไม่รับราคาของบผู้เสนอราคารายน้ัน 

5.4 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้   ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ 1.6 โรงเรียน มีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายช่ือ
ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 

ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า      การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้       
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 

6 การท าสัญญาจ้าง 
                      ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.4 กับโรงเรียน  
ภายใน  5  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด                   
ดังต่อไปน้ี 

6.1  เงินสด 
6.2   เช็ค ท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหน้าน้ัน  

ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน  
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ    

ในข้อ 1.5 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน  

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5  

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา  
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
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7 ค่าจ้างและการจ้างเงิน 

   โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างท้ังหมด  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 
ตามสัญญา รวมท้ังท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
     

 

8 อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 

9 การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ 1.4 

แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า    2  ปี นับถัด
จากวันท่ีผู้จ้างได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม   ภายใน 10 วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  
10 ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจาก เงินงบประมาณ 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้ 
เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายแล้วเท่าน้ัน  
                      ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังสิ้น   1,933,000 บาท 
(หน่ึงล้านเก้าแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
                         10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีสอบราคา
จ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องน าเข้ามาโดย ทางเรือใน
เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

(1)   แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า  ภายใน 7 วัน  
นับถัดวันท่ีผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของท่ีดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก  
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย  
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                    
การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                         10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา    หรือข้อตกลงภายในเวลา                
ท่ีทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6   โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี  ) รวมท้ัง         
จะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
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                              10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไข เพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                    การปรับราคาค่าก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.9 จะน ามาใช้ในกรณีท่ี 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
     ตามเงือ่นไข หลักเกณฑ์ สูตรและวธิกีารค านวณท่ีใช้กบัสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2532 เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม  
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2532 
                      สูตรการปรบัราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้
ในสัญญา  หรือภายระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุไว้ในเอกสารข้อ 
1 (1.9)  
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                     ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ
ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
14.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
       
 
 

                              โรงเรียนวัดคุ้งยาง 
                                      12    มีนาคม    2558 
 
 


