
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านชะไว (ชวลติวทิยาคาร)  

เรื�อง  การสอบราคาจ้างติดตั�ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน   
ประจําปีงบประมาณ  2558  

--------------------------------- 
    ดว้ยโรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร)  ซึ� งไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั'นพื'นฐาน   ตามคาํสั�ง  ที�  22/2546  ลงวนัที�  8  กรกฎาคม  2546  เรื�อง มอบอาํนาจเกี�ยวกบัการพสัดุ   มีความ
ประสงคจ์ะสอบราคาจา้งติดตั'ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน  โดยเปลี�ยนระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั'งหมด จาํนวน 2 หลงั   ราคากลางของงานติดตั'ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน  ในการสอบราคาครั' งนี'  เป็น
เงินทั'งสิ'น 166,190.00  บาท   (หนึ�งแสนหกหมื�นหกพนัหนึ�งร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 

                                         ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี'  
                        1. เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที�สอบราคาจา้งดงักล่าว ซึ� งมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ย
กวา่  8,300.00 บาท  
                        2.  ไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้'งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้  
                        3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิG หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ 
ผูเ้สนอราคา  ไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิG  ความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 
                        4.  เป็นผูที้�ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื'องตน้ในการจา้งของโรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร) 
                        5.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ที�เขา้เสนอราคาใหแ้ก่ โรงเรียนบา้นชะไว 
(ชวลิตวทิยาคาร) ณ วนัที�ประกาศสอบราคา หรือ ไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง 
เป็นธรรม ในการสอบราคาจา้งครั' งนี'  

            กาํหนดดูสถานที�ติดตั'ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน และยื�นซองสอบราคาในวนัที� 4 สิงหาคม  
พ.ศ.2558  ถึงวนัที�  14  สิงหาคม  พ.ศ.2558  ตั'งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30  น.   ณ  โรงเรียนบา้นชะไว 
(ชวลิตวทิยาคาร) (เวน้วนัหยดุราชการ )  และกาํหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวนัที� 17  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   
ตั'งแต่เวลา   09.00  น. เป็นตน้ไป 
                     ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจา้ง  ไดที้�โรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร)   ในวนัที�  4 
สิงหาคม  พ.ศ.2558  ถึงวนัที�  14  สิงหาคม  พ.ศ.2558  ตั'งแต่เวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30  น.   ดูรายละเอียดได้
ที�เวบ็ไซต ์ www.atg.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 081-
7251457   หรือ  089-9053582   ในวนัและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ วนัที�  4  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 

       

        ลงชื�อ     
 (นายสุรโชติ  ชั�งใจ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร) 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที�  2/2558 

 สอบราคาจ้างติดตั�ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน   
ตามประกาศโรงเรียนบ้านชะไว  ลงวนัที�  4  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558  

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

                  โรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร)  ต่อไปนี� เรียกวา่  “โรงเรียน”  มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้ง

ติดตั�ง/ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน  ณ โรงเรียนบา้นชะไว   (ชวลิตวทิยาคาร)  โดยมีขอ้แนะนาํและ
ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี�     

 

                  1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา  

1.1   แบบรูปรายการละเอียด  
                        1.2    แบบใบเสนอราคา 
                        1.3    แบบสัญญาจา้ง  
                        1.4    แบบหนงัสือคํ'าประกนั   
                                 (1)   หลกัประกนัสัญญา 
                                 (2)   หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
                                 (3)   หลกัประกนัผลงาน 
                        1.5   สูตรการปรับราคา  

           1.6   บทนิยาม         
                                 (1)   ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

  (2)   การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
          1.7    แบบบญัชีเอกสาร        
                    (1)   บญัชีเอกสารส่วนที� 1 

                            (2)   บญัชีเอกสารส่วนที�  2 
                  1.8  รายละเอียดคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ. ( Bill of  Quantities ) (รายละเอียดการ

คาํนวณราคากลางงานจา้งเป็นการเปิดเผย เพื�อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและเพื�อให้
ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 

 

                   2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที�จะสอบราคาจา้ง   
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2.2   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้'งงานของทางราชการ และไดแ้จง้
เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้'งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  
                        2.3   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้ 1.6 
 2.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ไดรั้บเอกสิทธิG หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาลไทย  
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา ไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิG และความคุม้กนัเช่นวา่นั'น 

2.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื'องตน้ในการจา้งของโรงเรียน 
2.6 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที� สอบราคาจา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่  8,300.00  

บาท 
และเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถิ�น  หน่วยงานอื�นซึ� งมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น  รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที�โรงเรียนเชื�อถือ 
     

                  3.  หลกัฐานการเสนอราคา  
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองเสนอราคา   โดยแยกไวน้อกซอง 

ใบเสนอราคา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
                           3.1   ส่วนที�  1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
                                   (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจาํกดั   ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

(ข) บริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื�นสาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั'น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี)  สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั'งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
         (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื�นสาํเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือเดินทางหรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ื�นเอกสารตามที�ระบุ
ไวใ้น (1) 
                                  (4)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น 
         (5)   บญัชีเอกสารส่วนที� 1 ทั'งหมดใหย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.7  (1) 

3.2  ส่วนที� 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี'  
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          (1)   หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที�ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้
บุคคลอื�นลงนามใบเสนอราคาแทน    

 (2)   สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานการติดตั'ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน  พร้อมทั'ง
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีที�มีการกาํหนดผลงานตามขอ้ 2.6 เท่านั'น) 
                                   (3)  บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจง้ปริมาณงาน)  ซึ� งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั'งกาํไรไวด้ว้ย      
                                   (4)  บญัชีเอกสารส่วนที� 2  ทั'งหมดใหย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้  1.7 (2) 
      

          4.  การเสนอราคา  
4.1    ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นใบเสนอราคาตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี'  โดยไม่มี 

เงื�อนไขใด ๆ ทั'งสิ'น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้นลงลายชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน  จาํนวน
เงินที�เสนอตอ้งระบุให้ตรงกนัทั'งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบ หรือแกไ้ข หากมีการขดู ลบ ตก เติม 
แกไ้ข เปลี�ยนแปลง จะตอ้งลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา(ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง  

             4.2    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น ในการ
เสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดนเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั'งนี'  ราคารวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั'งตวัเลข
และตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั'งสิ'น ซึ� งรวม
ภาษีมูลค่าเพิ�ม และภาษีอากรอื�น และค่าใชจ่้ายทั'งปวงเอาไวแ้ลว้   
                                   ราคาที�เสนอจะตอ้งกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  30  วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา  
โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้ 
                    4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการติดตั'ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน 
แลว้เสร็จไม่เกิน   15  วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง  หรือวนัที�ไดรั้บแจง้จากโรงเรียนให้เริ�มทาํงาน 
                              4.4  ก่อนยื�นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคา ทั'งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นซองสอบราคาตามเงื�อนไขในเอกสารสอบราคา  
                           4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นซองใบเสนอราคาที�ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจา้ง โดยระบุไวที้�หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที�  2/2558   
ยื�นต่อเจา้หนา้ที�  ในวนัที�  4  สิงหาคม  2558  ถึงวนัที�  14 สิงหาคม 2558  ตั'งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา   16.30  น.        
ณ โรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร) 

      เมื�อพน้กาํหนดยื�นซองสอบราคาแลว้  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด    
     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย 

วา่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศ
รายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที�มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาวา่มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เชื�อวา่มีการกระทาํการ อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯจะตดั
รายชื�อผูเ้สนอราคารายนั'นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิG ไดรั้บการ
คดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้'งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่
ผูเ้สนอราคารายนั'นเป็นผูที้�ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิไดเ้ป็นผูริ้เริ�มให้
มีการกระทาํดงักล่าว 
                                    ผูเ้สนอราคาที�ถูกตดัรายชื�อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบราคาหรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็น
การขดัขวาง    การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนั นบัแต่
วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที�สุด 
                                  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ โรงเรียนบา้นชะไว (ชวลิตวทิยาคาร)  ในวนัที�  17  สิงหาคม  2558  ตั'งแต่เวลา  09.00  
น. เป็นตน้ไป  
           การยื�นอุทธรณ์ตามวรรคหา้  ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง 
และในกรณีที�ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที�ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 

                    5.   หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา  

                          5.1  ในการสอบราคาครั' งนี'    โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 
                          5.2  ผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามคุณสมบติัขอ้ 2 หรือยื�นหลกัฐานเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถูกตอ้งตามหลกัฐานขอ้ 3 หรือยื�นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้ คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั'น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย  
หรือที�ผดิแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญั ทั'งนี' เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่
จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั'น  
                          5.3   โรงเรียนสงวนสิทธิG ที�จะไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปนี'   

        (1)  ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั'นในบญัชีผูข้อรับเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน  
              (2) ไม่กรอกชื�อนิติบุคคล  และบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใดหรือทั'งหมดในใบเสนอราคา  
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  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารสอบราคาที�เป็น
สาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื�น      
                                    (4) ราคาที�เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข  เปลี�ยนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื�อ 
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้ 
             5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียน  มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาชี'แจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้
โรงเรียนมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง              
                          5.5  โรงเรียนทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุดหรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั'งหมด 
ก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั'งนี'  เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญัและใหถื้อวา่
การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั'งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้'งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็
ตาม  หากมีเหตุเชื�อไดว้า่การเสนอราคา  กระทาํไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอนัเป็นเท็จ หรือใชชื้�อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
                                ในกรณีที�ผูเ้สนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผู้เ้สนอราคารายนั'นชี'แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ 
ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามประกาศสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์   หากคาํชี'แจงไม่เป็นที�รับฟังได้
โรงเรียนมีสิทธิที�จะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั'น 
                          5.6   ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกตามที�ไดป้ระกาศรายชื�อไว ้ ตามขอ้  4.5  เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย
อื�น  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม  ตามขอ้  1.6 โรงเรียนมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจาก
ประกาศรายชื�อ  ตามขอ้  4.5  และสาํนกังานจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั'นเป็นผูทิ้'งงาน 
                                   

 ในกรณีนี'หากโรงเรียนพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที�ไดด้าํเนินการไป
แลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง  โรงเรียนมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้                               
                            

 6.   การทาํสัญญาจ้าง  

                           ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุใน ขอ้ 1.3 กบัโรงเรียน ภายใน 7  
วนั   นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาจาํนวนเงินเท่ากบั ร้อยละ 5  ของราคาจา้งที�สอบ
ราคาไดใ้ห้โรงเรียนยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี'  
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6.1   เงินสด     

 6.2   เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญา  หรือก่อนหนา้นั'น 
ไม่เกิน 3 วนัทาํการ  
                        6.3   หนงัสือคํ'าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (1)  
                           6.4   หนงัสือคํ'าประกนัของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทัเงินทุนหรือ
บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ'าประกนั ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ� งไดแ้จง้ชื�อแจง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ช้
ตามแบบหนงัสือคํ'าประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.4 (1) 
                           6.5   พนัธบตัรรัฐบาลไทย  
                                   หลกัประกนันี'จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี'ยภายใน 15  วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการสอบราคา 
(ผูรั้บจา้ง)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้  
 

                    7.   ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

                         โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจา้ง  โดยแบ่งออกเป็น  1  งวด  ดงันี'  
งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ 100  ของค่าจา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั'งหมดให้ 

แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั'งทาํสถานที�ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
  

                    8.   อตัราค่าปรับ  

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ขอ้ 17 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ 0.1  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั  
                            

 9.   การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง  

                          ผูช้นะการสอบราคา   ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือหรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุใน   
ขอ้ 1.3  แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที�เกิดขึ'นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   
1   ปี    -   เดือน  -  วนั  นบัถดัจากวนัที� โรงเรียนไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการแกไ้ขใหใ้ชก้าร 
ไดดี้ดงัเดิมภายใน  15  วนั    นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง  
                     

                    10.  การหักเงินประกนัผลงาน 

  ในการจ่ายเงินแต่ละงวด โรงเรียนจะหกัเงินร้อยละ 10 ของเงินที�ตอ้งจ่ายในงวดนั'นเพื�อเป็น
ประกนัผลงาน ในกรณีที�เงินประกนัผลงานจะตอ้งถูกหกัไวท้ั'งสิ'นไม่ตํ�ากวา่  6  เดือน (สาํหรับสัญญาที�เป็นราคา
ต่อหน่วย ) หรือของค่าจา้งทั'งหมด (สาํหรับสัญญาที�เป็นราคาเหมารวม) 
  ผูรั้บจา้งมีสิทธิที�จะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งวางหนงัสือคํ'าประกนัของ
ธนาคาร ซึ� งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ'าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 (3) หรือหนงัสือคํ'า
ประกนัของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยที์�ไดรั้บ 
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อนุญาตใหป้ระกอบกิจกรรมเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ'าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่ง                                   
ประเทศไทย  ซึ� งไดแ้จง้ชื�อเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ'าประกนั 
ดงัระบุในขอ้ 1.4 (3)  มาวางไวต่้อโรงเรียน เพื�อเป็นหลกัประกนัแทนก็ได ้
  โรงเรียนจะคืนเงินประกนัผลงานและ/หรือหนงัสือคํ'าประกนัของธนาคารดงักล่าว ใหแ้ก่ผู ้
รับจา้งพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ย 
 

 11.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�น ๆ   

             11.1   เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั' งนี'   ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2558     
              (1)  การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื�อโรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงิน

งบประมาณประจาํปี พ.ศ. 2558   แลว้เท่านั'น 
     (2)  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั' งนี'   เป็นเงินทั'งสิ'น  166,190.00  บาท  

(หนึ�งแสนหกหมื�นหกพนัหนึ�งร้อยเกา้สิบบาทถว้น) 
                           11.2    เมื�อโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามที�สอบ
ราคาจา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนั'นตอ้ง
นาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย์
นาว ี ดงันี'  
                           (1)   แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน  7  วนั  
นบัถดัจากวนัที�ผูรั้บจา้งสั�งหรือซื'อของจากต่างประเทศเวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรี  วา่การกระทรวงคมนาคม  
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้
                                      (2)   จดัการใหสิ้�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
 จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากเรือเจา้ท่า ใหบ้รรทุกสิ�งของนั'น โดยเรืออื�นที�มิใช่
เรือไทย  ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั'นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น 
 (3)  ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 
                           11.3   ผูเ้สนอราคาซึ� งโรงเรียน  ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทาง
ราชการกาํหนดดงัระบุในขอ้ 6 โรงเรียน อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั'งจะพิจารณา
ใหเ้ป็นผูทิ้'งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                           11.4   โรงเรียนสงวนสิทธิที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบในสัญญาใหเ้ป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
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12.   การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ 1.5 จะนาํมาใชใ้นกรณีที�ค่างาน
ก่อสร้างลดลง หรือเพิ�มขึ'น โดยวธีิการต่อไปนี'                             

ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิคาํนวณที�ใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรี 
 เมื�อวนัที�  22  สิงหาคม  2532  เรื�อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสาํนกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  ที� นร 0203/ว109  ลงวนัที�  24  สิงหาคม  2532 
                           สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K ) จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที�กาํหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที�โรงเรียนไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที�ไดร้ะบุในขอ้ 1.5 
 

13.  มาตรฐานฝีมือช่าง 

 เมื�อโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศ
นี'  

แลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจาก ช่างไฟฟ้า  ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 50 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่ง
นอ้ย  1  คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี'  

 13.1  ช่างไฟฟ้า 
 

 14.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

       ในระหวา่งระยะเวลาก่อสร้าง ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายและระเบียบได้
กาํหนดไว ้โดยเคร่งครัด       
      
  
 
 
 

            นายสวสัดิG   หวงัใจ 
           หวัหนา้เจา้หนา้ที�พสัดุ 

                                                                          วนัที�  4  สิงหาคม  พ.ศ. 2558 
 


