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เอกสารสอบราคาจ�าง   เลขท่ี ……………. 
การจ�างก�อสร�างโดมเอนกประสงค�   

ตามประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเจริญศิลป ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'”   
 ลงวันท่ี  ………………………………..     
-------------------------------------- 

 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเจริญศิลป ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'” สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงต1อไปนี้ เรียกว1า “โรงเรียน”  มีความประสงค'จะสอบราคาจ4างก1อสร4าง
โดมเอนกประสงค'  จํานวน 1 หลัง ณ โรงเรียนเจริญศิลป ศึกษา“โพธิ์คําอนุสรณ'”  โดยมีข4อแนะนําและ
ข4อกําหนด  ดังต1อไปนี้ 

 1. เอกสารแนบท�ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรูปและรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบสัญญาจ4างก1อสร4าง     
  1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน (หลักประกันสัญญา) 
  1.5  สูตรการปรับราคา (เง่ือนไข  หลักเกณฑ'  ประเภทงานก1อสร4าง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใช4
กับสัญญาแบบปรับราคาได4) 
  1.6  บทนิยาม 
         (1)  ผู4มีผลประโยชน'ร1วมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแข1งขันราคาอย1างเปEนธรรม 
  1.7  แบบบัญชีเอกสาร  
         (1)  บัญชีเอกสารส1วนท่ี 1  
                     (2)  บัญชีเอกสารส1วนท่ี 2 
  1.8  แบบหนังสือมอบอํานาจ 
  1.9  บัญชีรายชื่อกรรมการผู4จัดการ/หุ4นส1วนผู4จัดการ 
  1.10  บัญชีรายชื่อผู4ถือหุ4นรายใหญ1 
  1.11  บัญชีรายชื่อผู4มีอํานาจควบคุม 

1.12  …………..ฯลฯ………………. 

                2. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2  ไม1เปEนบุคคลล4มละลาย 
  2.3  ไม1อยู1ระหว1างเลิกกิจการ 
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  2.4 ไม1เปEนบุคคลซ่ึงอยู1ระหว1างถูกระงับการยื่นข4อเสนอหรือทําสัญญากับหน1วยงานของรัฐไว4
ชั่วคราว เนื่องจากเปEนผู4ท่ีไม1ผ1านเกณฑ'การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู4ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว1าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร1ในระบบเครือข1ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม1เปEนผู4ถูกระบุชื่อไว4ในบัญชีรายชื่อผู4ท้ิงงาน และได4แจ4งเวียนชื่อให4เปEนผู4ท้ิงงานของ
หน1วยงานของรัฐในระบบเครือข1ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู4ท้ิงงานเปEนหุ4นส1วน
ผู4จัดการ กรรมการผู4จัดการ ผู4บริหาร ผู4มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด4วย   
  2.6 มีคุณสมบัติและไม1มีลักษณะต4องห4ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ4างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  2.7 เปEนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู4มีอาชีพรับจ4างงานท่ีสอบราคาดังกล1าว 
  2.8 ไม1เปEนผู4มีผลประโยชน'ร1วมกันกับผู4เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข4ายื่นข4อเสนอ  ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม1เปEนผู4กระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
  2.9  ไม1เปEนผู4ได4รับเอกสิทธิ์หรือความคุ4มกัน  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม1ยอมข้ึนศาลไทย  เว4นแต1รัฐบาลของ
ผู4เสนอราคาได4มีคําสั่งให4สละสิทธิ์และความคุ4มกันเช1นว1านั้น 

 3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องยื่นซองข4อเสนอ ซ่ึงประกอบด4วย ซองใบเสนอราคา และเอกสารตามข4อ 3.1 
และข4อ 3.2 โดยแยกไว4นอกซองใบเสนอราคา ดังต1อไปนี้   
  3.1  ส1วนท่ี 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   คณะบุคคลท่ีมิใช1นิติบุคคลให4ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู4นั้น  สําเนาข4อตกลงท่ีแสดงถึงการเข4าเปEนหุ4นส1วน  (ถ4ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู4เปEนหุ4นส1วน  พร4อมท้ังรับรองสําเนาถูกต4อง    
   (3) ในกรณีผู4เสนอราคาเปEนผู4เสนอราคาร1วมกันในฐานะเปEนผู4ร1วมค4า ให4ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข4าร1วมค4า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู4ร1วมค4า และในกรณีท่ีผู4เข4าร1วมค4าฝOายใดเปEนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใช1สัญชาติไทย  ก็ให4ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง   หรือผู4ร1วมค4าฝOายใดเปEนนิติบุคคล  ให4ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ
ไว4ใน   (1) 
    (4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค1าเพ่ิม  (ถ4ามี)  พร4อมท้ังรับรองสําเนาถูกต4อง  สําหรับ
ผู4ประกอบการประเภทร4านค4า  จะต4องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย' และใบทะเบียนภาษีมูลค1าเพ่ิม  
(ถ4ามี)   พร4อมท้ังรับรองสําเนาถูกต4อง 
   (5) บัญชีเอกสารส1วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได4ยื่นพร4อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน 
ข4อ 1.7 (1) 
  3.2  ส1วนท่ี  2   อย1างน4อยต4องมีเอกสารดังต1อไปนี้ 
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   (1)  ในกรณีท่ีผู4ยื่นข4อเสนอมอบอํานาจให4บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให4แนบหนังสือมอบอํานาจ
ซ่ึงปQดอากรแสตมป ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู4มอบอํานาจและผู4รับมอบอํานาจ ท้ังนี้ หาก
ผู4รับมอบเปEนบุคคลธรรมดาต4องเปEนผู4ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล4วเท1านั้น 
   (2)  บัญชีรายการก1อสร4าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) ซ่ึงจะต4องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ' ค1าแรงงาน  ภาษีประเภทต1าง ๆ รวมท้ังกําไรไว4ด4วย 
   (3)  กรณีเปEนบุคคลธรรมดาให4เสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจ4างงานก1อสร4าง  เช1น สําเนา
ใบเสร็จรับเงินท่ีรับเงินค1าก1อสร4าง  สําเนาหนังสือสัญญาจ4างหรือหนังสือรับรอง  สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
ก1อสร4างของผู4ว1าจ4าง 
   (4)  บัญชีเอกสารส1วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได4ยื่นพร4อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข4อ 1.7 (2) 

 4. การเสนอราคา 
  4.1 ผู4ยื่นข4อเสนอต4องยื่นข4อเสนอตามท่ีกําหนดไว4ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม1มีเง่ือนไขใด ๆ 
ท้ังสิ้น และจะต4องกรอกข4อความให4ถูกต4องครบถ4วน ลงลายมือชื่อของผู4ยื่นข4อเสนอให4ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต4องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม1มีการขูดลบ ตก เติม หรือแก4ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม 
แก4ไข เปลี่ยนแปลง จะต4องลงลายมือชื่อผู4ยื่นข4อเสนอพร4อมท้ังประทับตรา (ถ4ามี) กํากับไว4ด4วยทุกแห1ง 
  4.2  ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาตามข4อ 1.2 พร4อมจัดทําใบแจ4งปริมาณ
งานและราคา ในบัญชีรายการก1อสร4างให4ครบถ4วน ซ่ึงจะต4องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ'  ค1าแรงงานภาษี
ประเภทต1าง ๆ  รวมท้ังกําไรไว4ด4วยให4ครบถ4วน  โดยยื่นรวมในซองเสนอราคาพร4อมผนึกซอง 
       ในการเสนอราคาให4เสนอเปEนเงินบาท และเสนอราคาได4เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม  และหรือราคาต1อหน1วย  และหรือราคาต1อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว4ท4ายใบเสนอราคาให4ถูกต4อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต4องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ4าตัวเลขและตัวหนังสือไม1ตรงกันให4ถือ
ตัวหนังสือเปEนสําคัญ  โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมค1าภาษีมูลค1าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน  ค1าขนส1ง ค1าจดทะเบียน   
และค1าใช4จ1ายอ่ืนๆ  ท้ังปวงไว4แล4ว 
  ราคาท่ีเสนอจะต4องเสนอกําหนดยืนราคาไม1น4อยกว1า  60  วัน  นับแต1วันยื่นซองข4อเสนอ  
โดยภายในกําหนดยืนราคาผู4ยื่นข4อเสนอต4องรับผิดชอบราคาท่ีตนได4เสนอไว4  และจะถอนการเสนอราคามิได4 
  4.3  ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก1อสร4างแล4วเสร็จ ไม1เกิน  60  วัน  นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ4าง  
     4.4  ก1อนยื่นซองข4อเสนอ ผู4ยื่นข4อเสนอควรตรวจดูร1างสัญญา  แบบรูปและรายการละเอียด ฯลฯ 
ให4ถ่ีถ4วนและเข4าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก1อนท่ีจะตกลงยื่นซองข4อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องยื่นซองข4อเสนอท่ีปQดผนึกซองเรียบร4อย จ1าหน4าซองถึง  “ ประธาน
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา”  โดยระบุไว4ท่ีหน4าซองว1า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ4าง
ก1อสร4าง เลขท่ี  ………………..”  ยื่นโดยตรงต1อเจ4าหน4าท่ีรับซองสอบราคา ในวันท่ี  ………………………..   
ระหว1างเวลา  .............. ถึงเวลา  .........................   น.  ณ ห4องกลุ1มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน  
โรงเรียนเจริญศิลป ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'” 
  เม่ือพ4นกําหนดเวลายื่นซองข4อเสนอแล4วจะไม1รับซองข4อเสนอโดยเด็ดขาด 
  4.6 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู4ยื่นข4อเสนอ
แต1ละรายว1า เปEนผู4ยื่นข4อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร1วมกันกับผู4ยื่นข4อเสนอรายอ่ืนตามข4อ 1.6 (1) หรือไม1 หาก
ปรากฏว1า ผู4ยื่นข4อเสนอรายใดเปEนผู4ยื่นข4อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร1วมกันกับผู4ยื่นข4อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู4ยื่นข4อเสนอท่ีมีผลประโยชน'ร1วมกันนั้นออกจากการเปEนผู4ยื่นข4อเสนอ 
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  หากปรากฏต1อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาว1า ก1อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา
ข4อเสนอ มีผู4ยื่นข4อเสนอรายใดกระทําการอันเปEนการขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรม ตามข4อ 1.6 (2)  และ
คณะกรรมการ ฯ  เชื่อว1ามีการกระทําอันเปEนการขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้นออกจากการเปEนผู4ยื่นข4อเสนอ  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู4ยื่นข4อเสนอ
ดังกล1าวเปEนผู4ท้ิงงาน  เว4นแต1โรงเรียนพิจารณาเห็นว1าผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้นมิใช1เปEนผู4ริเริ่มให4มีการกระทํา
ดังกล1าวและได4ให4ความร1วมมือเปEนประโยชน'ต1อการพิจารณาของโรงเรียน 

 5. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  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
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ4างไม1ครบถ4วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต1างไปจาก
เง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนดไว4ในประกาศและเอกสารสอบราคา ในส1วนท่ีมิใช1สาระสําคัญและความแตกต1างนั้นไม1
มีผลทําให4เกิดการได4เปรียบเสียเปรียบต1อผู4ยื่นข4อเสนอรายอ่ืน หรือเปEนการผิดพลาดเล็กน4อย คณะกรรมการฯ 
อาจพิจารณาผ1อนปรนการตัดสิทธิผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น 
  5.4  โรงเรียนสงวนสิทธิไม1พิจารณาข4อเสนอของผู4ยื่นข4อเสนอ โดยไม1มีการผ1อนผันในกรณี 
ดังต1อไปนี้ 
   (1) ไม1ปรากฏชื่อผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น ในบัญชีรายชื่อผู4รับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน หรือ
ในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
   (2) ไม1กรอกชื่อผู4ยื่นข4อเสนอในการเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต1างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเปEนสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําให4เกิดความได4เปรียบเสียเปรียบแก1ผู4ยื่นข4อเสนอรายอ่ืน 
    (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก4ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู4เสนอราคามิได4ลงลายมือชื่อ
พร4อมประทับตรา  (ถ4ามี)  กํากับไว4 
  5.5  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสิทธิให4ผู4ยื่นข4อเสนอชี้แจงข4อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข4อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข4องกับผู4เสนอ
ราคาได4 โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม1รับข4อเสนอ ไม1รับราคา หรือไม1ทําสัญญา หากข4อเท็จจริงดังกล1าวไม1มีเหมาะสม
หรือไม1ถูกต4อง 
  5.6 โรงเรียนทรงไว4ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม1รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได4  และอาจพิจารณาเลือกจ4างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคา  โดยไม1พิจารณาจัดจ4างเลยก็ได4  สุดแต1จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน'ของทางราชการเปEน
สําคัญ และให4ถือว1าการตัดสินของโรงเรียนเปEนเด็ดขาด ผู4ยื่นข4อเสนอจะเรียกร4องค1าใช4จ1าย ค1าเสียหายใดๆ  
มิได4  รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู4ยื่นข4อเสนอเปEนผู4ท้ิงงาน  ไม1ว1าจะเปEนผู4ยื่น
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ข4อเสนอท่ีได4รับการคัดเลือกหรือไม1ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได4ว1าการยื่นข4อเสนอกระทําการโดยไม1สุจริต  เช1น  
การเสนอเอกสารอันเปEนเท็จ หรือใช4ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปEนต4น 
  ในกรณีท่ีผู4ยื่นข4อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได4ว1าไม1อาจดําเนินงาน
ตามเอกสารสอบราคาได4  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือโรงเรียนจะให4ผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให4เชื่อได4ว1าผู4ยื่นข4อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารสอบราคาให4เสร็จสมบูรณ'  
หากคําชี้แจงไม1เปEนท่ีรับฟUงได4 โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม1รับข4อเสนอ หรือไม1รับราคาของผู4ยื่นข4อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ 
ผู4ยื่นข4อเสนอดังกล1าวไม1มีสิทธิเรียกร4องค1าใช4จ1ายหรือค1าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 
  5.7 ก1อนลงนามในสัญญา โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการสอบราคา หากปรากฏว1ามีการกระทํา
ท่ีเข4าลักษณะผู4ยื่นข4อเสนอท่ีชนะการสอบราคาหรือท่ีได4รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'ร1วมกันหรือมีส1วนได4เสีย
กับผู4ยื่นข4อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข1งขันอย1างเปEนธรรม หรือสมยอมกันกับผู4ยื่นข4อเสนอรายอ่ืน หรือ
เจ4าหน4าท่ีในการเสนอราคา หรือส1อว1ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 6.  การทําสัญญาจ�างก�อสร�าง 
 ผู4ชนะการสอบราคาจะต4องทําสัญญาจ4างตามแบบสัญญาจ4างดังระบุไว4ในข4อ  1.3  กับโรงเรียน
ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได4รับแจ4ง และจะต4องวางหลักประกันสัญญาเปEนจํานวนเงินเท1ากับร4อยละ  5  
ของราคาค1าจ4างท่ีสอบราคาได4ให4โรงเรียนยึดถือไว4ในขณะทําสัญญา  โดยใช4หลักประกันอย1างหนึ่งอย1างใด
ดังต1อไปนี้ 
  (1) เงินสด 
  (2) เช็คหรือดราฟท'ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ1าย โดยเปEนเช็คหรือดราฟท'ลงวันท่ีท่ีใช4หรือดราฟท'นั้นชําระ
ต1อเจ4าหน4าท่ีในวันทําสัญญา หรือก1อนวันนั้นไม1เกิน 3 วันทําการ (3)หนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข4อ  1.5   
  (4) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย1างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในข4อ 1.4 (1)  
  (5) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือเงินทุนหลักทรัพย'ท่ีได4รับอนุญาต ท่ีได4รับอนุญาตให4
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย'และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห1งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห1งประเทศไทยแจ4งเวียนให4ทราบ โดยอนุโลมให4ใช4ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข4อ 1.4 (1)  
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให4โดยไม1มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู4ชนะการสอบราคา (ผู4รับ
จ4าง)  พ4นจากข4อผูกพันตามสัญญาจ4างแล4ว 
 
             7.  ค�าจ�างและการจ�ายเงิน 
  โรงเรียนตกลงจ1ายและผู4รับจ4างตกลงรับเงินค1าจ4าง ซ่ึงได4รวมภาษีมูลค1าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากร
อ่ืนๆ และค1าใช4จ1ายท้ังปวงด4วยแล4ว โดยถือราคาเหมารวมเปEนเกณฑ' และกําหนดการจ1ายเงินเปEน จํานวน  2  
งวด ดังนี้ 
  งวดท่ี 1 เปEนจํานวนเงินในอัตราร4อยละ 40  ของค1าจ4าง เม่ือผู4รับจ4างได4ทําการก1อสร4างในส1วนของ
งานฐานราก คาน เสา พ้ืน เปEนท่ีเรียบร4อย  
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  งวดสุดท4าย เปEนจํานวนเงินในอัตราร4อยละ 60 ของค1าจ4าง เม่ือผู4รับจ4างได4ทําการก1อสร4างส1วน
โครงหลังคา และงานส1วนท่ีเก่ียวข4องท้ังหมดให4แล4วเสร็จตามสัญญาจ4างหรือข4อตกลงจ4างเปEนหนังสือ รวมท้ังทํา
สถานท่ีก1อสร4างให4สะอาดเรียบร4อย  

8. อัตราค�าปรับ 

ค1าปรับตามสัญญาจ4างแนบท4ายเอกสารสอบราคานี้ หรือข4อตกลงจ4างเปEนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 

  8.1 กรณีท่ีผู4รับจ4างนํางานท่ีรับจ4างไปจ4างช1วงให4ผู4อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไม1ได4รับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกําหนดค1าปรับสําหรับการฝOาฝVนดังกล1าวเปEนจํานวนร4อยละ  10 ของวงเงินของงานจ4างช1วงนั้น 

  8.2 กรณีท่ีผู4รับจ4างปฏิบัติผิดสัญญาจ4างก1อสร4าง นอกเหนือจากข4อ 8.1 จะกําหนดค1าปรับเปEน
รายวันเปEนจํานวนเงินตายตัวในอัตราร4อยละ 0.10 ของราคางานจ4าง 

 9. การรับประกันความชํารุดบกพร�อง 
 ผู4ชนะการสอบราคาซ่ึงได4ทําสัญญาจ4างตามแบบดังระบุในข4อ 1.3  หรือข4อตกลงจ4างเปEนหนังสือ
แล4วแต1กรณี  จะต4องรับประกันความชํารุดบกพร1องของงานจ4างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม1น4อยกว1า  2  ปW  
นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนรับมอบงาน  โดยผู4รับจ4างต4องรีบจัดการซ1อมแซมแก4ไขให4ใช4การได4ดีดังเดิมภายใน  
7  วัน   นับถัดจากวันท่ีได4รับแจ4งความชํารุดบกพร1อง 
 

 10.  ข�อสงวนสิทธิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค1าจ4างสําหรับงานจ4างครั้งนี้ได4มาจากเงินบริจาคผ4าปOาการศึกษา 
  10.2  เม่ือโรงเรียนได4คัดเลือกผู4ยื่นข4อเสนอรายใดให4เปEนผู4รับจ4าง และได4ตกลงจ4างตาม 
การสอบราคาแล4ว  ถ4าผู4รับจ4างจะต4องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ4างดังกล1าวเข4ามาจากต1างประเทศ  และของ
นั้นต4องนําเข4ามาโดยทางเรือในเส4นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู1  และสามารถให4บริการรับขนได4ตามท่ีรัฐมนตรีว1าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู4ยื่นข4อเสนอซ่ึงเปEนผู4รับจ4างจะต4องปฏิบัติตามกฎหมายว1าด4วยการส1งเสริม
การพาณิชยนาวี  ดังนี้     
   (1)  แจ4งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล1าวเข4ามาจากต1างประเทศ  ต1อสํานักงานคณะกรรมการ
ส1งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีผู4รับจ4างสั่งหรือซ้ือของจากต1างประเทศ   เว4นแต1เปEน
ของท่ีรัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว4นให4บรรทุกโดยเรืออ่ืนได4 
   (2)  จัดการให4สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล1าวบรรทุกโดยเรือไทย เรือท่ีมีสิทธิ  เช1นเดียวกับเรือไทย
จากต1างประเทศมายังประเทศไทย   เว4นแต1จะได4รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส1งเสริมการพาณิชย
นาวีให4บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช1เรือไทย  ซ่ึงจะต4องได4รับอนุญาตเช1นนั้นก1อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  
หรือเปEนของท่ีรัฐมนตรีว1าการกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเว4นให4บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีท่ีไม1ปฏิบัติตาม  ( 1 ) หรือ ( 2 ) ผู4รับจ4างจะต4องรับผิดตามกฎหมาย ว1าด4วย      
การส1งเสริมการพาณิชยนาวี 
  10.3 ผู4เสนอราคาซ่ึงโรงเรียนได4คัดเลือกแล4ว  ไม1ไปทําสัญญาหรือข4อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว4ในข4อ 6  โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร4องให4ชดใช4ความเสียหายอ่ืน ๆ (ถ4ามี)  รวมท้ังจะ
พิจารณาให4เปEนผู4ท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว1าด4วยการจัดซ้ือจัดจ4างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแก4ไข เพ่ิมเติมเง่ือนไข  หรือข4อกําหนดในแบบสัญญา ให4เปEนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ4ามี) 
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  10.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบท4ายเอกสารสอบราคานี้มีความขัดแย4งกัน ผู4ยื่นข4อเสนอจะต4องปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกล1าวให4ถือเปEนท่ีสุด และผู4ยื่นข4อเสนอไม1มีสิทธิเรียกร4องค1าใช4จ1ายใดๆ 
เพ่ิมเติม 
  10.6 โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดจ4างในกรณีต1อไปนี้ได4 โดยท่ีผู4ยื่นข4อเสนอจะเรียกร4อง
ค1าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม1ได4 

   (1) โรงเรียนไม
ได�รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช�ในการจัดจ�างหรือได�รับจัดสรรไม

เพียงพอท่ีจะทําการจัดจ�างครั้งนี้ต
อไป 
   (2) มีการกระทําท่ีเข�าลักษณะผู�ยื่นข�อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจ�างหรือท่ีได�รับ 
การคัดเลือกมีผลประโยชน,ร
วมกัน หรือมีส
วนได�เสียกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข
งขันอย
างเป/นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอรายอ่ืนหรือเจ�าหน�าท่ีในการเสนอราคา หรือส
อว
ากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 

    (3) การทําการจัดจ�างครั้งนี้ต
อไปอาจก
อให�เกิดความเสียหายแก
โรงเรียน หรือกระทบต
อ
ประโยชน,สาธารณะ 

   (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม
ความในกฎหมายว
าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  11. การปรับราคาค�างานก�อสร�าง 
 การปรับราคาค1างานก1อสร4างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข4อ  1.5  จะนํามาใช4ในกรณีท่ีค1างาน
ก1อสร4างลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการต1อไปนี้ 
 ตามเง่ือนไข  หลักเกณฑ'  สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช4กับสัญญาแบบปรับราคาได4ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี  22  สิงหาคม  2512  เรื่องการพิจารณาช1วยเหลือผู4ประกอบอาชีพงานก1อสร4างตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ท่ี นร 0203/ว 109 ลงวันท่ี  24  สิงหาคม  2532   
 สูตรการปรับราคา (สูตรค1า  K) จะต4องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว4ในวันแล4วเสร็จตามท่ีกําหนดไว4ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนได4ขยายออกไป  โดยจะใช4สูตรของทางราชการท่ีได4ระบุในข4อ  1.5 
 12. มาตรฐานฝ?มือช�าง 
  เม่ือโรงเรียน ได�คัดเลือกผู�ยื่นข�อเสนอรายใดให�เป/นผู�รับจ�างและได�ตกลงจ�างก
อสร�าง 
ตามประกาศนี้แล�วผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องตกลงว
าในการปฏิบัติงานก
อสร�างดังกล
าว ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องมี 
และใช�ผู�ผ
านการทดสอบมาตรฐานฝ<มือช
างหรือผู�ผ
านการทดสอบมาตรฐานฝ<มือช
างจากคณะกรรมการกําหนด
มาตรฐานและทดสอบฝ<มือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือเอกชนท่ีทางราชการรับรองหรือหรือผู�มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท
าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให�เข�ารับราชการได� ในอัตรา   
ไม
ต่ํากว
าร�อยละ 10 ของแต
ละสาขาช
างแต
จะต�องมีจํานวนช
างอย
างน�อย 1 คน 
ในแต
ละสาขาช
าง ดังต
อไปนี้ 
 12.1 ช
างปูน 
 12.2 ช
างเชื่อม 
 12.3 ช
างก
อสร�าง 

13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว
างระยะเวลาการก
อสร�าง ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป/นผู�รับจ�างต�องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ,ท่ีกฎหมายและระเบียบได�กําหนดไว�โดยเคร
งครัด 

14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
 โรงเรียนสามารถนําผลการปฏิบัติงานแล�วเสร็จตามสัญญาของผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับ 

การคัดเลือกให�เป/นผู�รับจ�างมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ  
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 ท้ังนี้ หากผู�ยื่นข�อเสนอท่ีได�รับการคัดเลือกไม
ผ
านเกณฑ,ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทํา
สัญญากับโรงเรียนไว�ชั่วคราว 
 
 
                        คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนเจริญศิลป ศึกษา “โพธิ์คําอนุสรณ'” 
                                                                   วันท่ี  ……………………………….     


