ประกาศโรงเรียนบ้ านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)
เรือง การสอบราคาจ้ างติดตัง/ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน
ประจําปี งบประมาณ 2558
--------------------------------ด้วยโรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) ซึ งได้รับมอบอํานาจจากเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษา
ขั'นพื'นฐาน ตามคําสัง ที 22/2546 ลงวันที 8 กรกฎาคม 2546 เรื อง มอบอํานาจเกียวกับการพัสดุ มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างติดตั'ง/ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในอาคารเรี ยน โดยเปลียนระบบสายไฟฟ้ าและอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ทั'งหมด จํานวน 2 หลัง ราคากลางของงานติดตั'ง/ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในอาคารเรี ยน ในการสอบราคาครั'งนี' เป็ น
เงินทั'งสิ' น 166,190.00 บาท (หนึงแสนหกหมืนหกพันหนึงร้อยเก้าสิ บบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี'
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีสอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ งมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า 8,300.00 บาท
2. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชือผูท้ ิ'งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิG หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคา ได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิG ความคุม้ กันเช่นว่านั'น
4. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื'องต้นในการจ้างของโรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)
5. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ทีเข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรี ยนบ้านชะไว
(ชวลิตวิทยาคาร) ณ วันทีประกาศสอบราคา หรื อ ไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั'งนี'
กําหนดดูสถานทีติดตั'ง/ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในอาคารเรี ยน และยืนซองสอบราคาในวันที 4 สิ งหาคม
พ.ศ.2558 ถึงวันที 14 สิ งหาคม พ.ศ.2558 ตั'งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรี ยนบ้านชะไว
(ชวลิตวิทยาคาร) (เว้นวันหยุดราชการ ) และกําหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา ในวันที 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2558
ตั'งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ทีโรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) ในวันที 4
สิ งหาคม พ.ศ.2558 ถึงวันที 14 สิ งหาคม พ.ศ.2558 ตั'งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้
ทีเว็บไซต์ www.atg.obec.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0817251457 หรื อ 089-9053582 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 4 เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2558
ลงชือ
(นายสุ รโชติ ชังใจ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)
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เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที 2/2558
สอบราคาจ้ างติดตัง/ปรับปรุ งระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านชะไว ลงวันที 4 เดือน สิ งหาคม พ.ศ. 2558
------------------------------------โรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) ต่อไปนีเรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ติดตัง/ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในอาคารเรี ยน ณ โรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) โดยมีขอ้ แนะนําและ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสื อคํ'าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(3) หลักประกันผลงาน
1.5 สู ตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที 2
1.8 รายละเอียดคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง BOQ. ( Bill of Quantities ) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานจ้างเป็ นการเปิ ดเผย เพือให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ขอ้ มูลได้เท่าเทียมกันและเพือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีจะสอบราคาจ้าง
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2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชื อผูท้ ิ'งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิ'งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีได้รับเอกสิ ทธิG หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ'นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา ได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิG และความคุม้ กันเช่นว่านั'น
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื'องต้นในการจ้างของโรงเรี ยน
2.6 มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 8,300.00
บาท
และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิน หน่วยงานอืนซึ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
เอกชนทีโรงเรี ยนเชือถือ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคา แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี'
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชี รายชื อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชี รายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ ' นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี)
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั'งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทางหรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุ
ไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที 1 ทั'งหมดให้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่ วนที 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี'
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(1) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืนลงนามใบเสนอราคาแทน
(2) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานการติดตั'ง ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในอาคารเรี ยน พร้อมทั'ง
รับรองสําเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี ทีมีการกําหนดผลงานตามข้อ 2.6 เท่านั'น)
(3) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั'งกําไรไว้ดว้ ย
(4) บัญชี เอกสารส่ วนที 2 ทั'งหมดให้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืนใบเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี' โดยไม่มี
เงือนไขใด ๆ ทั'งสิ' น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวน
เงินทีเสนอต้องระบุให้ตรงกันทั'งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรื อแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม
แก้ไข เปลียนแปลง จะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดนเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และ
หรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั'งนี' ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทั'งตัวเลข
และตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั'งสิ' น ซึ งรวม
ภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายทั'งปวงเอาไว้แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนิ นการติดตั'ง ปรับปรุ งระบบไฟฟ้ าในอาคารเรี ยน
แล้วเสร็ จไม่เกิน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับแจ้งจากโรงเรี ยนให้เริ มทํางาน
4.4 ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั'งหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิ ดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้าง โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที 2/2558
ยืนต่อเจ้าหน้าที ในวันที 4 สิ งหาคม 2558 ถึงวันที 14 สิ งหาคม 2558 ตั'งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30 น.
ณ โรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร)
เมือพ้นกําหนดยืนซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่และประกาศ
รายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะทีมีการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.6 (2) และคณะ
กรรมการฯ เชื อว่ามีการกระทําการ อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯจะตัด
รายชือผูเ้ สนอราคารายนั'นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา
และประกาศรายชื อผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิG ได้รับการ
คัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ'งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่
ผูเ้ สนอราคารายนั'นเป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ มให้
มีการกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชื อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคาหรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ น
การขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่
วันทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นทีสุ ด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรี ยนบ้านชะไว (ชวลิตวิทยาคาร) ในวันที 17 สิ งหาคม 2558 ตั'งแต่เวลา 09.00
น. เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง
และในกรณี ทีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาทีได้ดาํ เนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั'งนี' โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวม
5.2 ผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติขอ้ 2 หรื อยืนหลักฐานเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถูกต้องตามหลักฐานข้อ 3 หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั'น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรื อทีผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทั'งนี'เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านั'น
5.3 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิG ทีจะไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี'
(1) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคารายนั'นในบัญชีผขู ้ อรับเอกสารสอบราคาหรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรี ยน
(2) ไม่กรอกชือนิ ติบุคคล และบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึงอย่าง
ใดหรื อทั'งหมดในใบเสนอราคา
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(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอืน
(4) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลงโดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
โรงเรี ยน มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี'แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
โรงเรี ยนมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรี ยนทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ดหรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทั'งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั'งนี' เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญและให้ถือว่า
การตัดสิ นของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั'งโรงเรี ยนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ'งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็
ตาม หากมีเหตุเชื อได้วา่ การเสนอราคา กระทําไปโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคล
ธรรมดาหรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนิ นงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อโรงเรี ยนจะให้ผเู ้ สนอราคารายนั'นชี'แจงและแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่
ผูเ้ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์
หากคําชี'แจงไม่เป็ นทีรับฟังได้
โรงเรี ยนมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั'น
5.6 ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่าผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคาราย
อืน ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรี ยนมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชือ ตามข้อ 4.5 และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั'นเป็ นผูท้ ิ'งงาน
ในกรณี น' ีหากโรงเรี ยนพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้ดาํ เนินการไป
แล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง โรงเรี ยนมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.3 กับโรงเรี ยน ภายใน 7
วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาจํานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาจ้างทีสอบ
ราคาได้ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี'
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6.1 เงินสด
6.2 เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่โรงเรี ยน โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา หรื อก่อนหน้านั'น
ไม่เกิน 3 วันทําการ
6.3 หนังสื อคํ'าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคํ'าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.4 หนังสื อคํ'าประกันของบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ'าประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้
ตามแบบหนังสื อคํ'าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี'จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี'ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น 1 งวด ดังนี'
งวดสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั'งหมดให้
แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั'งทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
8. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคา ซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึ'นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
1 ปี - เดือน - วัน นับถัดจากวันที โรงเรี ยนได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
10. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด โรงเรี ยนจะหักเงินร้อยละ 10 ของเงินทีต้องจ่ายในงวดนั'นเพือเป็ น
ประกันผลงาน ในกรณี ทีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท' งั สิ' นไม่ตากว่
ํ า 6 เดือน (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคา
ต่อหน่วย ) หรื อของค่าจ้างทั'งหมด (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
ผูร้ ับจ้างมีสิทธิ ทีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูร้ ับจ้างจะต้องวางหนังสื อคํ'าประกันของ
ธนาคาร ซึ งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคํ'าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรื อหนังสื อคํ'า
ประกันของบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับ
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อนุญาตให้ประกอบกิจกรรมเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคํ'าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ'าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.4 (3) มาวางไว้ต่อโรงเรี ยน เพือเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
โรงเรี ยนจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรื อหนังสื อคํ'าประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู ้
รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุ ดท้าย
11. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั'งนี' ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558
(1) การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือโรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก เงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. 2558 แล้วเท่านั'น
(2) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั'งนี' เป็ นเงินทั'งสิ' น 166,190.00 บาท
(หนึงแสนหกหมืนหกพันหนึ งร้อยเก้าสิ บบาทถ้วน)
11.2 เมือโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามทีสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั'นต้อง
นําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย์
นาวี ดังนี'
(1) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซื' อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(2) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากเรื อเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนั'น โดยเรื ออืนทีมิใช่
เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั'นก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(3) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
11.3 ผูเ้ สนอราคาซึ งโรงเรี ยน ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรี ยน อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทั'งจะพิจารณา
ให้เป็ นผูท้ ิ'งงานตามระเบียบของทางราชการ
11.4 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในแบบในสัญญาให้เป็ นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
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12. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนํามาใช้ในกรณี ทีค่างาน
ก่อสร้างลดลง หรื อเพิมขึ'น โดยวิธีการต่อไปนี'
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคาํ นวณทีใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมือวันที 22 สิ งหาคม 2532 เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสํานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที นร 0203/ว109 ลงวันที 24 สิ งหาคม 2532
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K ) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามทีกําหนดไว้
ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาทีโรงเรี ยนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ 1.5
13. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นี'
แล้ว ผูเ้ สนอราคาจะต้องตกลงว่า ในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างจาก ช่างไฟฟ้ า ในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่าง
น้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี'
13.1 ช่างไฟฟ้ า
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้ โดยเคร่ งครัด

นายสวัสดิG หวังใจ
หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
วันที 4 สิ งหาคม พ.ศ. 2558

