
 
    

 
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขท่ี  ๑/๒๕๕๘ 

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารและห้องน้ําห้องส้วมหลังอาคารเรียน ๔ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ตามประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ลงวันที่  ๙  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
_________________ 

 

 ด้วยโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “โรงเรียน”  
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารและห้องนํ้าห้องส้วมหลังอาคารเรียน ๔ 
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปน้ี 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
๑.๑ แบบงานก่อสร้าง  
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

  ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
  ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน  
       - หลักประกันสัญญา 
  ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
  ๑.๖ บทนิยาม 
        ( ๑. ) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        ( ๒. ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๗ แบบบัญชีรายการเอกสาร 
          ( ๑. ) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑ 
          ( ๒. ) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒ 
  ๑.๘  แบบหนังสือมอบอํานาจ   

 

 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง 
  ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนช่ือแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
  ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกัน เช่นว่าน้ัน 
  ๒.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล 
  ๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจดัซือ้จดัจา้งภาครัฐ 
   

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคา เป็น ๒ ส่วน  คือ 
 
 /๓.๑  ส่วนท่ี ๑...  



-๒- 
 

                         ๓.๑  ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (๑.) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

       (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  

   (๒.) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์  หรือสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง 

 (๓.) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑)  

 

  ๓.๒  ส่วนที่ ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
  (๑.) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา

มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
 (๒.) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง  
 (๓.) บัญชีรายการก่อสร้าง ( บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง ) ซึ่งจะต้อง

แสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
  (๔.) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพรอ้มกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ๑.๗ (๒) 
                                         

๔.  การเสนอราคา 
            ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี

เง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  
จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก  
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี ) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                      ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้                                    
                         ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๕ วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ด้วยโรงเรียนให้เริ่มทํางาน    
                         ๔.๔ ก่อนย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา    
                         ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “  ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง 
เลขที่  ๑/๒๕๕๘ ” ย่ืนต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ  ต้ังแต่วันที่  ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 
 /ระหว่างเวลา...  



-๓- 
 

 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  
อําเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง   เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่า  
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่  และ
ประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขดัขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ 
เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคา
รายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และด้วย
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้สนอราคา
รายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจาณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระทํา
ดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาทีถู่กตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  และ
เปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่โรงเรียนพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  และ
ในกรณีที่โรงเรียนเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้โรงเรียนมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 

 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑  ในการสอบราคาคร้ังน้ี  ด้วยโรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม   
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือที่ผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ  ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเท่าน้ัน 
 
 ๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปน้ี 
 (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
 (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหน่ึง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 
 
 /(๓) เสนอรายละเอียด... 



-๔- 
 

 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี ) กํากับไว้ 

 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคาหรือ โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๕ .๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคาการทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น         
 ในกรณีที่ผู้ เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้    
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน 

 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖   โรงเรียนมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๕  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีน้ีโรงเรียนพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  โรงเรียนมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

๖.  การทําสัญญาจ้าง  
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียน    

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
 ๖.๑  เงินสด 
 ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้า
น้ันไม่เกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ  
 ๖.๓  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔  
 ๖.๔  หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการหรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔  
 
 
 /๖.๕  พันธบัตร... 



-๕- 
 

 ๖.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
( ผู้รับจ้าง )  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
              ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
    โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง เป็นงวดเดียว  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
หอประชุมโรงอาหารและห้องนํ้าห้องส้วมหลังอาคารเรียน ๔ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมท้ังทํา
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   

 ๘.  อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  ๑๗  จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน  

          

๙.  การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 

แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี  
นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง    
    

 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
        ๑๐.๑  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ีได้มาจากเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘  
จํานวน  ๓๖๔,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นสี่พันหน่ึงร้อยบาทถ้วน)    
                   ๑๐.๒  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
ประกาศสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของน้ันต้องเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้  ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ-
พาณิชยนาวี  ดังน้ี                    
 (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้     

 (๒) จัดการให้สิ่งของหรือนําสิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของน้ัน  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นในบรรทุกโดยเรืออ่ืน  
 (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี    
 ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดระบุในข้อ ๖ โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน ( ถ้ามี ) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๐.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพ่ิมเติม เง่ือนไข  หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี )      
 
 
 
    
    /๑๑. การปรับราคา... 



-๖- 
 

 ๑๑.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕  จะนํามาใช้ในกรณีที่                
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีที่กําหนดไว้ในสูตรปรับราคา 
                     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 

 ๑๒.  มาตรฐานฝีมือช่าง 
                         เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว 
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกรมแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. หรือปวท.   
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ตํ่ากว่า  ร้อยละ ๑๐  
ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย ๑ คน  คือ ช่างโยธาหรือก่อสร้าง       
 ๑๓.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
      ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
 

นางปัญญธิดา  อัตบุตร 
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 
วันที่ ๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 


