ประกาศโรงเรียน ราษฎรดําริ
เรื่อง สอบราคาจาง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอืน่ ที่ชาํ รุดทรุดโทรม
----------------------------------------------ดวย โรงเรียนราษฎรดําริ โดยไดรบั มอบอํานาจจากจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ 22/2526 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความ
ประสงคจะสอบราคาจางซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นทีช่ ํารุด โดยไมผูกพันงบประมาณไวกอน.*
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 412,000.00 บาท
( สี่แสนหนึง่ หมื่นสองพันบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางที่สอบราคาจางดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถกู ระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชือ่ แลว
3. ไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูก ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2558 เวนวันหยุดราชการ
ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรียนราษฎรดําริ และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.
2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. *** เปนตนไป ณ โรงเรียนราษฎรดําริ
ผูสนใจติดตอของรับเอกสารสอบราคาไดที่โรงเรียนราษฎรดาํ ริ .ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 23
มีนาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. หรือสอบถามดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต...................................... หรือ
ผิดพลาด! การอางอิงการเชื่อมโยงหลายมิติไมถูกตอง www.obec .go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 091-6245793 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นายประสิทธิ์ ภาสกรวิวัฒน )
ตําแหนงผูอ ํานวยการโรงเรียนราษฎรดําริ
* กรณีที่ยังไมไดรับอนุมัติทางการใหเพิ่มขอความ “โดยไมผูกพันงบประมาณไวกอน”
** กรณีไมมีการดูสถานที่กอสราง และ/หรือรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมใหตัดขอความออก
*** ใหมีระยะเวลาในการยื่นซองสอบราคาไดจนถึงวันปดการรับซองสอบราคา โดยกําหนดหางจากวันเริ่มตนการรับซอง
ไมนอยกวา 10 วัน
**** ใหระบุเวลาราชการ (08.30 น. ถึง 16.30 น.

(กรณีการจางกอสรางวงเงินไมถึง 5 แสนบาท)
เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1 / 2558
การจางกอสราง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอืน่ ที่ชํารุด
ตามประกาศโรงเรียนราษฎรดําริ ลงวันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
------------------------------โรงเรียนราษฎรดาํ ริ

ตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงค

สอบราคาจาง ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นทีช่ าํ รุด
ณ โรงเรียนราษฎรดําริ
โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

1.

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคา
แบบบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)
แบบสัญญาจาง
แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.9 เงื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธกี ารคํานวณที่ใชกับสัญญา
แบบปรับราคาได
1.10 บัญชีรายชื่อผูมีอาํ นาจควบคุม
1.11 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ/หุนสวนผูจดั การ
1.12 บัญชีรายชีอ่ ผูถอื หุนรายใหญ
1.13 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมอี าชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถกู ระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และ ไดแจงเวียนชือ่ แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนติ ิบคุ คล หรือบุคคลอืน่ เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูก ระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรฐั บาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุน สวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชือ่ หุน สวนผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือ บริษทั มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบคุ คล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผถู อื หุน รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนติ ิบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนผูนนั้ สําเนาขอตกลงทีแ่ สดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน พรอมทั้ง
รับรองสํานาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูร วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประชาชนของผูร วมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสญ
ั ชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนา
หนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิติบคุ คล ใหยนื่ เอกสารตามทีร่ ะบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งสําเนาถูกตอง
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และ ใบทะเบียน
ภาษีมลู คาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผเู สนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอืน่
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) กรณีเปนบุคคลธรรมดา ใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจางงานกอสราง เชน สําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่ไดรับเงินคากอสราง สําเนาหนังสือสัญญาจางหรือหนังสือรับรอง สําเนาหนังสือรับรองผลงาน กอสรางของผู
รับจาง
(3) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(4) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมด ที่ไดยนื่ พรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.7 (2)
สําหรับเอกสารหลักฐานที่เปนสําเนา ใหผูเสนอราคารับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยืน่ เสนอราคาตามแบบทีก่ ําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถกู ตองครบถวน ลงลายมือชือ่ ของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงิน
ที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมกี ารขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง
จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ตามขอ 1.3 ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
ใหครบถวน โดยยืน่ รวมในซองใบเสนอราคา
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถอื ตัวหนังสือ เปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา
ภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอืน่ ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ........ วัน นับแตวนั เปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่ นไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ............. วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนยืน่ ซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรา งสัญญา แบบรูปและรายละเอียดใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ ซองใบเสนอราคา รวมทั้งบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ที่ปด ผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไว
ที่หนา
ซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ........ /............” ยื่นตอเจาหนาทีร่ ับซองสอบราคา
ตั้งแตวันที่
......................................... ถึงวันที่ ...................................... ระหวางเวลา ..........น. ถึงเวลา ................ น. เวนวันหยุดราชการ
ณ ......................................................
เมื่อพนกําหนดยืน่ ซองสอบราคาแลว จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ตามขอ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มกี ารเปดซองใบเสนอราคาวา
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 (2) และคณะ
กรรมการฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ ผูเสนอ
ราคารายนัน้ ออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอ การพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูร ิเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี ผลประโยชนรวมกับ
ผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการ ขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน 3 วัน นับแตวนั ที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวง ใหถอื เปนที่สดุ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มสี ิทธิ์ไดรบั การคัดเลือก
ดังกลาวขางตน ณ โรงเรียนราษฎรดําริ ในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา
การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
ใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถกู ตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผดิ พลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ โรงเรียนเทานัน้
5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมกี ารผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชือ่ ผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน การรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไมกรอกชือ่ นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชือ่ ผูเสนอราคาอยางหนึ่ง อยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ สนอราคามิไดลงลายมือชือ่
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสทิ ธิใหผูเสนอราคาชีแ้ จงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่ วของกับผูเสนอราคา
ได โรงเรียน มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมคี วามเหมาะสม หรือไมถกู ตอง
5.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถอื วาการตัดสิน
ของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท ิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการเสนอ
ราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชอื่ บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน
เปนตน

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่าํ สุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายนัน้ ชีแ้ จง และแสดงหลักฐานที่ทาํ ใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนทีร่ ับฟงได โรงเรียนมีสทิ ธิ
ที่จะไมรับราคาของบผูเสนอราคารายนัน้
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ ไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีก่ ระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.6
โรงเรียน มีอาํ นาจที่จะตัดรายชือ่ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรบั การคัดเลือกดังกลาว ออกจากประกาศรายชือ่ ตามขอ 4.5 และ
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนัน้ เปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนหี้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได ดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได

6 การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ 1.4 กับโรงเรียน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจาง
ที่สอบราคาไดใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็ค ที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานัน้ ไมเกิน
2 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผรู ับเงินไมตอ งชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ 1.5
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้าํ ประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผ่ ูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

7 คาจางและการจางเงิน
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายออกเปน ............ งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรบั จางปฏิบตั ิงาน ............................... ใหแลว
เสร็จภายใน ........ วัน
งวดที่ 2 เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรบั จางปฏิบตั ิงาน ............................... ใหแลว
เสร็จภายใน ........ วัน

งวดที่ ... เปนเงินในอัตรารอยละ ............... ของคาจาง เมื่อผูรบั จางปฏิบตั ิงาน .............................. ใหแลว
เสร็จภายใน ........ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ .......... ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานทีก่ อ สรางใหสะอาดเรียบรอย

8 อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน

9 การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุ ในขอ 1.4 แลวแตกรณี
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา ไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันทีผ่ ูจางไดรับมอบ
งาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดังเดิม
ภายใน ....... วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง

10 ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก (เงินงบประมาณ ป 2558/เงินบํารุงการศึกษา/เงิน
อุดหนุนบํารุงการศึกษา)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรบั อนุมตั ิเงินประจํางวด หรือไดรับอนุมัติใหใช
เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงรายแลวเทานัน้
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 412,000.00 บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
10.2 เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูร ับจาง และไดตกลงจางตามที่สอบราคาจางแลว
ถาผูร ับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ ตองนําเขามาโดย ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามทีร่ ฐั มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูร ับจาง
จะตองปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน นับตั้งแต
วันที่ผรู ับจางสั่งหรือซือ้ ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก
โดยเรืออืน่ ได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออืน่ ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือ เปนของที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุก
โดยเรืออืน่
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบตั ิตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

10.3 ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลา ที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอืน่ (ถามี ) รวมทั้ง จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในสัญญา ใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคากอสรางจะนํามาใชในกรณีที่คา งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไหลักเกณฑ
ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณทีร่ ะบุไวในเอกสาร ขอ 1.9
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กาํ หนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กาํ หนดไวในสัญญา
หรือภายระยะเวลาที่โรงเรียนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในเอกสารขอ 1.9

12. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูมีสทิ ธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรบั จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนีแ้ ลว ผูมี
สิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัตงิ านกอสรางดังกลาว ผูม ีสทิ ธิเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผา นการทดสอบมาตรฐานฝมอื ชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน
สถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือผูมวี ฒ
ุ ิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตา่ํ กวารอยละ 10
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชา งจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 สาขา......................
12.2 สาขา......................
12.3 สาขา…………………
13. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูร ับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดยเครงครัด
14. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
โรงเรียน ราษฎรดาํ ริ.
10 มีนาคม 2558

