[ ราง ]
[ ครุฑ ]
เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ …………….
การจางกอสรางโดมเอนกประสงค
ตามประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'”
ลงวันที่ ………………………………..
-------------------------------------คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'” สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต1อไปนี้ เรียกว1า “โรงเรียน” มีความประสงค'จะสอบราคาจ4างก1อสร4าง
โดมเอนกประสงค' จํานวน 1 หลัง ณ โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา“โพธิ์คําอนุสรณ'” โดยมีข4อแนะนําและ
ข4อกําหนด ดังต1อไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ4างก1อสร4าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.5 สูตรการปรับราคา (เงื่อนไข หลักเกณฑ' ประเภทงานก1อสร4าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช4
กับสัญญาแบบปรับราคาได4)
1.6 บทนิยาม
(1) ผู4มีผลประโยชน'ร1วมกัน
(2) การขัดขวางการแข1งขันราคาอย1างเปEนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส1วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส1วนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.9 บัญชีรายชื่อกรรมการผู4จัดการ/หุ4นส1วนผู4จัดการ
1.10 บัญชีรายชื่อผู4ถือหุ4นรายใหญ1
1.11 บัญชีรายชื่อผู4มีอํานาจควบคุม
1.12 …………..ฯลฯ……………….
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม1เปEนบุคคลล4มละลาย
2.3 ไม1อยู1ระหว1างเลิกกิจการ
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2.4 ไม1เปEนบุคคลซึ่งอยู1ระหว1างถูกระงับการยื่นข4อเสนอหรือทําสัญญากับหน1วยงานของรัฐไว4
ชั่วคราว เนื่องจากเปEนผู4ที่ไม1ผ1านเกณฑ'การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู4ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว1าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร1ในระบบเครือข1ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม1เปEนผู4ถูกระบุชื่อไว4ในบัญชีรายชื่อผู4ทิ้งงาน และได4แจ4งเวียนชื่อให4เปEนผู4ทิ้งงานของ
หน1วยงานของรัฐในระบบเครือข1ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู4ทิ้งงานเปEนหุ4นส1วน
ผู4จัดการ กรรมการผู4จัดการ ผู4บริหาร ผู4มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด4วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะต4องห4ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ4างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปEนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู4มีอาชีพรับจ4างงานที่สอบราคาดังกล1าว
2.8 ไม1เปEนผู4มีผลประโยชน'ร1วมกันกับผู4เสนอราคารายอื่นที่เข4ายื่นข4อเสนอ ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม1เปEนผู4กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
2.9 ไม1เปEนผู4ได4รับเอกสิทธิ์หรือความคุ4มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม1ยอมขึ้นศาลไทย เว4นแต1รัฐบาลของ
ผู4เสนอราคาได4มีคําสั่งให4สละสิทธิ์และความคุ4มกันเช1นว1านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องยื่นซองข4อเสนอ ซึ่งประกอบด4วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตามข4อ 3.1
และข4อ 3.2 โดยแยกไว4นอกซองใบเสนอราคา ดังต1อไปนี้
3.1 ส1วนที่ 1 อย1างน4อยต4องมีเอกสารดังต1อไปนี้
(1) ในกรณีผู4เสนอราคาเปEนนิติบุคคล
(ก) ห4างหุ4นส1วนสามัญ หรือ ห4างหุ4นส1วนจํากัด ให4ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ4นส1วนผู4จัดการ ผู4มีอํานาจควบคุม (ถ4ามี) พร4อมรับรองสําเนาถูกต4อง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให4ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห'สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู4จัดการ ผู4มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู4ถือหุ4นรายใหญ1
พร4อมรับรองสําเนาถูกต4อง
(2) ในกรณีผู4เสนอราคาเปEนบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใช1นิติบุคคลให4ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู4นั้น สําเนาข4อตกลงที่แสดงถึงการเข4าเปEนหุ4นส1วน (ถ4ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู4เปEนหุ4นส1วน พร4อมทั้งรับรองสําเนาถูกต4อง
(3) ในกรณีผู4เสนอราคาเปEนผู4เสนอราคาร1วมกันในฐานะเปEนผู4ร1วมค4า ให4ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข4าร1วมค4า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู4ร1วมค4า และในกรณีที่ผู4เข4าร1วมค4าฝOายใดเปEนบุคคลธรรมดา
ที่มิใช1สัญชาติไทย ก็ให4ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู4ร1วมค4าฝOายใดเปEนนิติบุคคล ให4ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว4ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค1าเพิ่ม (ถ4ามี) พร4อมทั้งรับรองสําเนาถูกต4อง สําหรับ
ผู4ประกอบการประเภทร4านค4า จะต4องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย' และใบทะเบียนภาษีมูลค1าเพิ่ม
(ถ4ามี) พร4อมทั้งรับรองสําเนาถูกต4อง
(5) บัญชีเอกสารส1วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได4ยื่นพร4อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข4อ 1.7 (1)
3.2 ส1วนที่ 2 อย1างน4อยต4องมีเอกสารดังต1อไปนี้
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(1) ในกรณีที่ผู4ยื่นข4อเสนอมอบอํานาจให4บุคคลอื่นกระทําการแทนให4แนบหนังสือมอบอํานาจ
ซึ่งปQดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู4มอบอํานาจและผู4รับมอบอํานาจ ทั้งนี้ หาก
ผู4รับมอบเปEนบุคคลธรรมดาต4องเปEนผู4ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล4วเท1านั้น
(2) บัญชีรายการก1อสร4าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) ซึ่งจะต4องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ' ค1าแรงงาน ภาษีประเภทต1าง ๆ รวมทั้งกําไรไว4ด4วย
(3) กรณีเปEนบุคคลธรรมดาให4เสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจ4างงานก1อสร4าง เช1น สําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่รับเงินค1าก1อสร4าง สําเนาหนังสือสัญญาจ4างหรือหนังสือรับรอง สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
ก1อสร4างของผู4ว1าจ4าง
(4) บัญชีเอกสารส1วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได4ยื่นพร4อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข4อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู4ยื่นข4อเสนอต4องยื่นข4อเสนอตามที่กําหนดไว4ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม1มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต4องกรอกข4อความให4ถูกต4องครบถ4วน ลงลายมือชื่อของผู4ยื่นข4อเสนอให4ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต4องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม1มีการขูดลบ ตก เติม หรือแก4ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก4ไข เปลี่ยนแปลง จะต4องลงลายมือชื่อผู4ยื่นข4อเสนอพร4อมทั้งประทับตรา (ถ4ามี) กํากับไว4ด4วยทุกแห1ง
4.2 ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาตามข4อ 1.2 พร4อมจัดทําใบแจ4งปริมาณ
งานและราคา ในบัญชีรายการก1อสร4างให4ครบถ4วน ซึ่งจะต4องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ' ค1าแรงงานภาษี
ประเภทต1าง ๆ รวมทั้งกําไรไว4ด4วยให4ครบถ4วน โดยยื่นรวมในซองเสนอราคาพร4อมผนึกซอง
ในการเสนอราคาให4เสนอเปEนเงินบาท และเสนอราคาได4เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต1อหน1วย และหรือราคาต1อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว4ท4ายใบเสนอราคาให4ถูกต4อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต4องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ4าตัวเลขและตัวหนังสือไม1ตรงกันให4ถือ
ตัวหนังสือเปEนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค1าภาษีมูลค1าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค1าขนส1ง ค1าจดทะเบียน
และค1าใช4จ1ายอื่นๆ ทั้งปวงไว4แล4ว
ราคาที่เสนอจะต4องเสนอกําหนดยืนราคาไม1น4อยกว1า 60 วัน นับแต1วันยื่นซองข4อเสนอ
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู4ยื่นข4อเสนอต4องรับผิดชอบราคาที่ตนได4เสนอไว4 และจะถอนการเสนอราคามิได4
4.3 ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก1อสร4างแล4วเสร็จ ไม1เกิน 60 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ4าง
4.4 ก1อนยื่นซองข4อเสนอ ผู4ยื่นข4อเสนอควรตรวจดูร1างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด ฯลฯ
ให4ถี่ถ4วนและเข4าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก1อนที่จะตกลงยื่นซองข4อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.5 ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องยื่นซองข4อเสนอที่ปQดผนึกซองเรียบร4อย จ1าหน4าซองถึง “ ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา” โดยระบุไว4ที่หน4าซองว1า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ4าง
ก1อสร4าง เลขที่ ………………..” ยื่นโดยตรงต1อเจ4าหน4าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ………………………..
ระหว1างเวลา .............. ถึงเวลา ......................... น. ณ ห4องกลุ1มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'”
เมื่อพ4นกําหนดเวลายื่นซองข4อเสนอแล4วจะไม1รับซองข4อเสนอโดยเด็ดขาด
4.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู4ยื่นข4อเสนอ
แต1ละรายว1า เปEนผู4ยื่นข4อเสนอที่มีผลประโยชน'ร1วมกันกับผู4ยื่นข4อเสนอรายอื่นตามข4อ 1.6 (1) หรือไม1 หาก
ปรากฏว1า ผู4ยื่นข4อเสนอรายใดเปEนผู4ยื่นข4อเสนอที่มีผลประโยชน'ร1วมกันกับผู4ยื่นข4อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู4ยื่นข4อเสนอที่มีผลประโยชน'ร1วมกันนั้นออกจากการเปEนผู4ยื่นข4อเสนอ
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หากปรากฏต1อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาว1า ก1อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข4อเสนอ มีผู4ยื่นข4อเสนอรายใดกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรม ตามข4อ 1.6 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ เชื่อว1ามีการกระทําอันเปEนการขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้นออกจากการเปEนผู4ยื่นข4อเสนอ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู4ยื่นข4อเสนอ
ดังกล1าวเปEนผู4ทิ้งงาน เว4นแต1โรงเรียนพิจารณาเห็นว1าผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้นมิใช1เปEนผู4ริเริ่มให4มีการกระทํา
ดังกล1าวและได4ให4ความร1วมมือเปEนประโยชน'ต1อการพิจารณาของโรงเรียน
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 การพิจารณาผลการยื่นข4อเสนอสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช4หลักเกณฑ'
ราคารวม
5.2 การพิจารณาผู4ชนะการยื่นข4อเสนอ
(ก) กรณีใช4หลักเกณฑ'ราคาการพิจารณาผู4ชนะการยื่นข4อเสนอ โรงเรียนจะพิจารณาจาก
ราคารวม
5.3 หากผู4ยื่นข4อเสนอรายใด มีคุณสมบัติไม1ถูกต4องตามข4อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข4อเสนอ
ไม1ถูกต4องหรือไม1ครบถ4วนตามข4อ 3 หรือยื่นข4อเสนอไม1ถูกต4องตามข4อ 4 แล4ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การสอบราคาจะไม1รับพิจารณาข4อเสนอของผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น เว4นแต1 ผู4ยื่นข4อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ4างไม1ครบถ4วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต1างไปจาก
เงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนดไว4ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส1วนที่มิใช1สาระสําคัญและความแตกต1างนั้นไม1
มีผลทําให4เกิดการได4เปรียบเสียเปรียบต1อผู4ยื่นข4อเสนอรายอื่น หรือเปEนการผิดพลาดเล็กน4อย คณะกรรมการฯ
อาจพิจารณาผ1อนปรนการตัดสิทธิผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น
5.4 โรงเรียนสงวนสิทธิไม1พิจารณาข4อเสนอของผู4ยื่นข4อเสนอ โดยไม1มีการผ1อนผันในกรณี
ดังต1อไปนี้
(1) ไม1ปรากฏชื่อผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู4รับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม1กรอกชื่อผู4ยื่นข4อเสนอในการเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต1างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปEนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให4เกิดความได4เปรียบเสียเปรียบแก1ผู4ยื่นข4อเสนอรายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก4ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู4เสนอราคามิได4ลงลายมือชื่อ
พร4อมประทับตรา (ถ4ามี) กํากับไว4
5.5 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสิทธิให4ผู4ยื่นข4อเสนอชี้แจงข4อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข4อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข4องกับผู4เสนอ
ราคาได4 โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม1รับข4อเสนอ ไม1รับราคา หรือไม1ทําสัญญา หากข4อเท็จจริงดังกล1าวไม1มีเหมาะสม
หรือไม1ถูกต4อง
5.6 โรงเรียนทรงไว4ซึ่งสิทธิที่จะไม1รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได4 และอาจพิจารณาเลือกจ4างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคา โดยไม1พิจารณาจัดจ4างเลยก็ได4 สุดแต1จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน'ของทางราชการเปEน
สําคัญ และให4ถือว1าการตัดสินของโรงเรียนเปEนเด็ดขาด ผู4ยื่นข4อเสนอจะเรียกร4องค1าใช4จ1าย ค1าเสียหายใดๆ
มิได4 รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู4ยื่นข4อเสนอเปEนผู4ทิ้งงาน ไม1ว1าจะเปEนผู4ยื่น
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ข4อเสนอที่ได4รับการคัดเลือกหรือไม1ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได4ว1าการยื่นข4อเสนอกระทําการโดยไม1สุจริต เช1น
การเสนอเอกสารอันเปEนเท็จ หรือใช4ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปEนต4น
ในกรณีที่ผู4ยื่นข4อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได4ว1าไม1อาจดําเนินงาน
ตามเอกสารสอบราคาได4 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือโรงเรียนจะให4ผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให4เชื่อได4ว1าผู4ยื่นข4อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารสอบราคาให4เสร็จสมบูรณ'
หากคําชี้แจงไม1เปEนที่รับฟUงได4 โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม1รับข4อเสนอ หรือไม1รับราคาของผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น ทั้งนี้
ผู4ยื่นข4อเสนอดังกล1าวไม1มีสิทธิเรียกร4องค1าใช4จ1ายหรือค1าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน
5.7 ก1อนลงนามในสัญญา โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หากปรากฏว1ามีการกระทํา
ที่เข4าลักษณะผู4ยื่นข4อเสนอที่ชนะการสอบราคาหรือที่ได4รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'ร1วมกันหรือมีส1วนได4เสีย
กับผู4ยื่นข4อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรม หรือสมยอมกันกับผู4ยื่นข4อเสนอรายอื่น หรือ
เจ4าหน4าที่ในการเสนอราคา หรือส1อว1ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจางกอสราง
ผู4ชนะการสอบราคาจะต4องทําสัญญาจ4างตามแบบสัญญาจ4างดังระบุไว4ในข4อ 1.3 กับโรงเรียน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได4รับแจ4ง และจะต4องวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเท1ากับร4อยละ 5
ของราคาค1าจ4างที่สอบราคาได4ให4โรงเรียนยึดถือไว4ในขณะทําสัญญา โดยใช4หลักประกันอย1างหนึ่งอย1างใด
ดังต1อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท'ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ1าย โดยเปEนเช็คหรือดราฟท'ลงวันที่ที่ใช4หรือดราฟท'นั้นชําระ
ต1อเจ4าหน4าที่ในวันทําสัญญา หรือก1อนวันนั้นไม1เกิน 3 วันทําการ (3)หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข4อ 1.5
(4) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย1างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในข4อ 1.4 (1)
(5) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือเงินทุนหลักทรัพย'ที่ได4รับอนุญาต ที่ได4รับอนุญาตให4
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย'และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห1งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห1งประเทศไทยแจ4งเวียนให4ทราบ โดยอนุโลมให4ใช4ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข4อ 1.4 (1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให4โดยไม1มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู4ชนะการสอบราคา (ผู4รับ
จ4าง) พ4นจากข4อผูกพันตามสัญญาจ4างแล4ว
7. คาจางและการจายเงิน
โรงเรียนตกลงจ1ายและผู4รับจ4างตกลงรับเงินค1าจ4าง ซึ่งได4รวมภาษีมูลค1าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อื่นๆ และค1าใช4จ1ายทั้งปวงด4วยแล4ว โดยถือราคาเหมารวมเปEนเกณฑ' และกําหนดการจ1ายเงินเปEน จํานวน 2
งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปEนจํานวนเงินในอัตราร4อยละ 40 ของค1าจ4าง เมื่อผู4รับจ4างได4ทําการก1อสร4างในส1วนของ
งานฐานราก คาน เสา พื้น เปEนที่เรียบร4อย
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งวดสุดท4าย เปEนจํานวนเงินในอัตราร4อยละ 60 ของค1าจ4าง เมื่อผู4รับจ4างได4ทําการก1อสร4างส1วน
โครงหลังคา และงานส1วนที่เกี่ยวข4องทั้งหมดให4แล4วเสร็จตามสัญญาจ4างหรือข4อตกลงจ4างเปEนหนังสือ รวมทั้งทํา
สถานที่ก1อสร4างให4สะอาดเรียบร4อย
8. อัตราคาปรับ
ค1าปรับตามสัญญาจ4างแนบท4ายเอกสารสอบราคานี้ หรือข4อตกลงจ4างเปEนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผู4รับจ4างนํางานที่รับจ4างไปจ4างช1วงให4ผู4อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม1ได4รับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกําหนดค1าปรับสําหรับการฝOาฝVนดังกล1าวเปEนจํานวนร4อยละ 10 ของวงเงินของงานจ4างช1วงนั้น
8.2 กรณีที่ผู4รับจ4างปฏิบัติผิดสัญญาจ4างก1อสร4าง นอกเหนือจากข4อ 8.1 จะกําหนดค1าปรับเปEน
รายวันเปEนจํานวนเงินตายตัวในอัตราร4อยละ 0.10 ของราคางานจ4าง
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู4ชนะการสอบราคาซึ่งได4ทําสัญญาจ4างตามแบบดังระบุในข4อ 1.3 หรือข4อตกลงจ4างเปEนหนังสือ
แล4วแต1กรณี จะต4องรับประกันความชํารุดบกพร1องของงานจ4างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม1น4อยกว1า 2 ปW
นับถัดจากวันที่โรงเรียนรับมอบงาน โดยผู4รับจ4างต4องรีบจัดการซ1อมแซมแก4ไขให4ใช4การได4ดีดังเดิมภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได4รับแจ4งความชํารุดบกพร1อง
10. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
10.1 เงินค1าจ4างสําหรับงานจ4างครั้งนี้ได4มาจากเงินบริจาคผ4าปOาการศึกษา
10.2 เมื่อโรงเรียนได4คัดเลือกผู4ยื่นข4อเสนอรายใดให4เปEนผู4รับจ4าง และได4ตกลงจ4างตาม
การสอบราคาแล4ว ถ4าผู4รับจ4างจะต4องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ4างดังกล1าวเข4ามาจากต1างประเทศ และของ
นั้นต4องนําเข4ามาโดยทางเรือในเส4นทางที่มีเรือไทยเดินอยู1 และสามารถให4บริการรับขนได4ตามที่รัฐมนตรีว1าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู4ยื่นข4อเสนอซึ่งเปEนผู4รับจ4างจะต4องปฏิบัติตามกฎหมายว1าด4วยการส1งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ4งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล1าวเข4ามาจากต1างประเทศ ต1อสํานักงานคณะกรรมการ
ส1งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู4รับจ4างสั่งหรือซื้อของจากต1างประเทศ เว4นแต1เปEน
ของที่รัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว4นให4บรรทุกโดยเรืออื่นได4
(2) จัดการให4สิ่งของที่ซื้อขายดังกล1าวบรรทุกโดยเรือไทย เรือที่มีสิทธิ เช1นเดียวกับเรือไทย
จากต1างประเทศมายังประเทศไทย เว4นแต1จะได4รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการพาณิชย
นาวีให4บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช1เรือไทย ซึ่งจะต4องได4รับอนุญาตเช1นนั้นก1อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปEนของที่รัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว4นให4บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม1ปฏิบัติตาม ( 1 ) หรือ ( 2 ) ผู4รับจ4างจะต4องรับผิดตามกฎหมาย ว1าด4วย
การส1งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู4เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได4คัดเลือกแล4ว ไม1ไปทําสัญญาหรือข4อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว4ในข4อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร4องให4ชดใช4ความเสียหายอื่น ๆ (ถ4ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให4เปEนผู4ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว1าด4วยการจัดซื้อจัดจ4างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก4ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข4อกําหนดในแบบสัญญา ให4เปEนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ4ามี)
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10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท4ายเอกสารสอบราคานี้มีความขัดแย4งกัน ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกล1าวให4ถือเปEนที่สุด และผู4ยื่นข4อเสนอไม1มีสิทธิเรียกร4องค1าใช4จ1ายใดๆ
เพิ่มเติม
10.6 โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดจ4างในกรณีต1อไปนี้ได4 โดยที่ผู4ยื่นข4อเสนอจะเรียกร4อง
ค1าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม1ได4
(1) โรงเรียนไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรไม
เพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน,รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเป/นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบตอ
ประโยชน,สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาค1างานก1อสร4างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข4อ 1.5 จะนํามาใช4ในกรณีที่ค1างาน
ก1อสร4างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต1อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ' สูตรและวิธีคํานวณที่ใช4กับสัญญาแบบปรับราคาได4ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2512 เรื่องการพิจารณาช1วยเหลือผู4ประกอบอาชีพงานก1อสร4างตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค1า K) จะต4องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว4ในวันแล4วเสร็จตามที่กําหนดไว4ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได4ขยายออกไป โดยจะใช4สูตรของทางราชการที่ได4ระบุในข4อ 1.5
12. มาตรฐานฝ?มือชาง
เมื่อโรงเรียน ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเป/นผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลวผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝ<มือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝ<มือชางจากคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝ<มือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรองหรือหรือผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ 10 ของแตละสาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย 1 คน
ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 ชางปูน
12.2 ชางเชื่อม
12.3 ชางกอสราง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเป/นผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ,ที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
โรงเรียนสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเป/นผูรับจางมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

8
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑ,ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา
สัญญากับโรงเรียนไวชั่วคราว
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเจริญศิลปศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'”
วันที่ ……………………………….

