
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง 

--------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โดยได้รับมอบอ านาจจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามค าสั่งที่  22 / 2546  สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม  2546  มีความ
ประสงค์ จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง 2 รายการ ดังนี้คือ 
 
ที่ รายการ ราคางบประมาณ ราคากลางท้องถิ่น 
1 ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร หนา 0.10  ยาว 300 เมตร 900,500 782,000 
2 ก่อสร้างอาคารสพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) จ านวน 2 หลัง        704,000 734,000 
                                                  รวมเงิน 1,604,500 1,516,000 
  

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

 2.   ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วัน 

ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคา
จ้างครั้งนี้  

5. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันที่ประกาศสอบราคาจ้าง มีวงเงินไม่น้อยกว่า 802,250 บาท และ 
เป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งจะต้องเป็นผลงานล่าสุดไม่เกิน 5 ปีงบประมาณ  
  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2558  ในวันและเวลาราชการ ณ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ใน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง วันที่  18 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 11.00 น. – 12.00 น.  ณ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
  ผู้สนใจติดต่อขอซ้ือแบบรูปรายการได้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ระหว่างวันที่ 13 – 
23 กุมภาพันธ์ 2558 ในราคาชุดละ  500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-
690912, 054-690908 ในวันและเวลาราชการ  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  13  กุมภาพันธ์  2558 
 

       (ลงชื่อ)  จ.ส.อ. 
           ( เสวก  ฉุนหอม  )   
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
  



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  02 / 2558 
การจ้างก่อสร้าง 

ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ลงวันที่  16 พฤษภาคม  2557 
---------------------------------- 

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง 
ก่อสร้าง 2 รายการคือ 
 

ที่ รายการ ราคางบประมาณ ราคากลางท้องถิ่น 
1 ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร หนา 0.10  ยาว 300 เมตร 900,500 782,000 
2 ก่อสร้างอาคารสพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) จ านวน 2 หลัง        704,000 734,000 
                                                  รวมเงิน 1,604,500 1,516,000 
ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1   แบบรูปรายการละเอียด 
1.2   แบบใบเสนอราคา 
1.3   แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) 
1.4   แบบสัญญาจ้าง 
1.5   แบบหนังสือค้ าประกัน “หลักประกันสัญญา” 
1.6  บทนิยาม 

 (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.7  แบบบัญชีรายการ 

 (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
  (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
1.8  แบบหนังสือมอบอ านาจ 
1.9  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบ 

ปรับราคาได้ 
1.10 รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง 
1.11 บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
1.12 บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้าง 
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้ 

แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งในนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ข้อ 1.6 

2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน  
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานอื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก  
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

ก. ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด 
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

ข. บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ 
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารที่ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ1.7 (1) 

3.2  ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ  

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมทั้งส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านทั้งของผู้มอบ
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
  (2)  บัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

(3) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้เสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง เช่นส าเนาใบเสร็จ 
รับเงินที่รับเงินค่าก่อสร้าง ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างของ  
ผู้ว่าจ้าง      

(4) หนังสือรับรองผลงาน การก่อสร้างประเภทเดียวกันที่ประกาศสอบราคาจ้าง มีวงเงินไม่  
น้อยกว่า 802,250 บาท และเป็นผลงานในสัญญาเดียว ซึ่งจะต้องเป็นผลงานล่าสุดไม่เกิน 5 ปีงบประมาณ  

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (2)  
ส าเนาเอกสารหลักฐานที่เป็นส าเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

4. การเสนอราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี เงื่อนไข 

ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการ ขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือ  

ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้อง 
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ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญโดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอ ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 90 วัน  นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                   4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดพร้อมทั้ง  
เอกสารสอบราคาทั้งหมดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  

        4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา รวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการ 
ประมาณราคา)  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนา
โรงเรียน โดยระบุไว้หน้าซองว่า  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 02 / 2558 ”  ยื่นโดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับซองตั้งแต่วันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น.   เว้นวันหยุด 
ราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตาม ข้อ 1.6 (1)  ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมดา ข้อ 1.6 (2)  และคณะ 
กรรมการเชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ  
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานเว้นแต่ คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็น ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ  
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. 
เป็นต้นไป 

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ 
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                     5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม  
                     5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
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ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้อง ตาม ข้อ 4  แล้วคณะกรรมการ ฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก  
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเท่านั้น  

5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้             

1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
                           2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง    
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

      3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระ  
ส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น                                                            
                           4)  ราคาที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลง 
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง  

5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่ เสนอ 
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า 
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้โรงเรียนมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี 
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
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6  การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน ข้อ 1.4  กับโรงเรียน 

ภายใน 7  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้าง  ที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

      6.1  เงินสด 
                           6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการและต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน  

      6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุ 
ในข้อ 1.5   

6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน ข้อ 1.5   
                          6.5   พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.     ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
         โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้าง 2 รายการ  ดังนี้ 
          7.1  ค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 6 เมตร หนา 0.10 ยาว 300 เมตร ดังนี้  
  งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ 

ท าการก่อสร้างถนน คสล.หนา 0.10 ยาว 300 เมตร แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาท างาน 90 วัน 
      7.2 ค่าจ้างก่อสร้าง อาคารสพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) จ านวน 2 หลัง  ดังนี ้
           งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ท า
การก่อสร้าง อาคาร สพฐ.4 (ห้องส้วม 4 ห้อง) จ านวน 2 หลัง แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการ
มาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ระยะเวลาท างาน 60 วัน 

8. อัตราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15  จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 

แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจาก
วันที่โรงเรียนได้รับการมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

   10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
10.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ โครงการตามมาตรการกระตุ้น 

เศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวดหรือได้รับอนุมัติ  

ให้ใช้เงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ
แล้วเท่านั้น 
  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคาใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีสอบราคาจ้างแล้ว 
 ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก 
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.2  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการก าหนดดังระบุใน ข้อ 6 โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.3  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป 
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินการผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบ  

ได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 13.  เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
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