
8/11/2559 ตัวอย่างเอกสารสอบราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp2proc02Web/jsp/control.proc02 1/7

เอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที� ๑/๒๕๖๐

สอบราคาจ้างการจ้างงาน งานพื�นผิวหินขดั งานสี งานสุขภัณฑ์ งานโคมไฟ อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ และจ้าง

ปรับปรุงซ่อมแซม งานสีภายนอก งานฝ้าเพดาน งานโคมไฟ งานสุขภัณฑ์ อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนบ่อ

กรุวทิยา

ตามประกาศ โรงเรียนบ่อกรุวทิยา

ลงวนัที� ๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๙

......................................................

                 โรงเรียนบ่อกรุวทิยา ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาจา้งการจา้งงาน งานพื�นผวิ

หินขดั งานสี งานสุขภณัฑ ์งานโคมไฟ อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ และจา้งปรับปรุงซ่อมแซม งานสีภายนอก งาน

ฝ้าเพดาน งานโคมไฟ งานสุขภณัฑ ์อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗ โรงเรียนบ่อกรุวทิยา ณ อาคารหอประชุม ๑๐๐/๒๗

โรงเรียนบ่อกรุวทิยา โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี�  

                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา

                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา

                       ๑.๓ แบบสัญญาจา้ง

                       ๑.๔ แบบหนงัสือคํ�าประกนั

                                (๑) หลกัประกนัสญัญา

                                (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้

                                (๓) หลกัประกนัผลงาน

                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา

                       ๑.๖ บทนิยาม

                                (๑) ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั

                                (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

                       ๑.๗     แบบบญัชีเอกสาร

                                (๑) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑

                                (๒) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒

                       ๑.๘     รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียด

การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื�อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและเพื�อ

ใหป้ระชาชนเขา้ตรวจดูได)้

 

                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที� สอบราคาจา้ง

                       ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและไดแ้จง้

เวียนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทาง
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ราชการ 
                        ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบ

ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖
                        ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิ� หรือความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย เวน้

แต่รัฐบาล ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิ� และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
                        ๒.๕ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล

 

                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา
                        ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ

เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ 
                        ๓.๑ ส่วนที� ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�

                                 (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล
                                          (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
                                          (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม(ถา้มี)และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
                                 (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื�นสาํเนาบตัร

ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
                                 (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื�นสาํเนาสญัญาของ

การเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที�

มิใช่สัญชาติไทย กใ็หย้ื�นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื�นเอกสารตามที�ระบุไวใ้น (๑)
                                 (๔) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ�ม

                                 (๕) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑)
                        ๓.๒ ส่วนที� ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�

                                 (๑) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้

บุคคลอื�น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
                                 (๒) บญัชีรายการก่อสร้าง ซึ�งจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภท

ต่าง ๆ รวมทั�งกาํไรไวด้ว้ย

                                (๓) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒)
 

                  ๔. การเสนอราคา
                        ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นเสนอราคาตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี�  โดยไม่มีเงื�อนไข

ใด ๆ ทั�งสิ�น และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินที�

เสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข
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เปลี�ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง
                        ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น ในการ

เสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และ

หรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั�งนี�  ราคารวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลข

และตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั�งสิ�นซึ� งรวมค่าภาษี

มูลค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น และค่าใชจ่้ายทั�งปวงไวแ้ลว้
                                 ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๖๐วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ

ราคา โดย ภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้
                        ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนั

ลง นามในสัญญาจา้ง หรือวนัที�ไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ริ�มทาํงาน 
                        ๔.๔ ก่อนยื�นซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้

ถี�ถว้นและ เขา้ใจเอกสารสอบราคา ทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นซองสอบราคาตามเงื�อนไขในเอกสารสอบราคา
                        ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นซองใบเสนอราคาที�ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธานคณะ

กรรมการเปิดซองสอบราคาจา้งการจา้งงาน งานพื�นผิวหินขดั งานสี งานสุขภณัฑ ์งานโคมไฟ อาคารหอประชุม

๑๐๐/๒๗ และจา้งปรับปรุงซ่อมแซม งานสีภายนอก งานฝ้าเพดาน งานโคมไฟ งานสุขภณัฑ ์อาคารหอประชุม

๑๐๐/๒๗ โดยระบุไวที้�หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที�๑/๒๕๖๐" ยื�นต่อเจา้หนา้ที� ในวนั

ที� ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ถึงวนัที� ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั�งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หอ้งบริหาร

งบประมาณโรงเรียนบ่อกรุวิทยา
                                 เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นซองสอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด

                                 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย

วา่ เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ตามขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือ

ไม่ และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
                                 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที�มีการเปิดซองใบเสนอราคา

วา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรม

การฯ เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอ

ราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และกรมจะ

พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูที้�

ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชนต่์อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริ�มใหมี้การกระทาํดงักล่าว
                                 ผูเ้สนอราคาที�ถูกตดัรายชื�อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผล

ประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดั

ขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที�ไดรั้บ

แจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที�สุด 
                                 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการ

คดัเลือก ดงักล่าวขา้งตน้ ณ หอ้งผูอ้าํนวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา ในวนัที� ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั�งแต่

เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
                                 การยื�นอุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
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ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง และ

ในกรณีที�ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ

ราคาที�ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยิ�งใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบ

เสนอราคาดงักล่าวได้
 

                  ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา
                        ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั� งนี�  กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม

                        ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูก

ตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยื�นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา

ราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือที�ผดิแผกไปจากเงื�อนไขของ

เอกสารสอบราคาในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญั ทั�งนี�  เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั�น 
                        ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ� ไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี�

                                 (๑) ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับ

เอกสารสอบราคา ของกรม
                                 (๒) ไม่กรอกชื�อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ�งอยา่งใด หรือทั�งหมดในใบ

เสนอราคา
                                 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารสอบราคา ที�เป็นสาระ

สาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื�น
                                 (๔) ราคาที�เสนอมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ขเปลี�ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื�อ

พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว้
                        ๕.๔ ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการทาํสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มี

สิทธิ� ใหผู้เ้สนอราคาชี�แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้กรมมีสิทธิที�

จะไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง
                        ๕.๕ กรมทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั�งหมด

ก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ

ราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สุดแต่จะพิจารณา ทั�งนี�  เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่

การตดัสิน ของกรมเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�งกรมจะพิจารณายกเลิกการส

อบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุ

ที�เชื�อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                                 ในกรณีที�ผูเ้สนอราคาตํ�าสุด เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสญัญา

ได ้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะใหผู้เ้สนอราคานั�นชี�แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ผู ้

เสนอราคาสามารถดาํเนินงานตาม สอบราคาจา้ง ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํชี�แจงไม่เป็นที�รับฟังได ้กรมมีสิทธิที�จะไม่

รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น 
                        ๕.๖ ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการ

คดัเลือกตามที�ไดป้ระกาศรายชื�อไว ้ตามขอ้ ๔.๕ เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาราย
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อื�น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรม ตามขอ้ ๑.๖ กรมมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศราย

ชื�อตามขอ้ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน
                                 ในกรณีนี�หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที�ไดด้าํเนิน

การไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�งปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าว

ได้
 

                  ๖. การทําสัญญาจ้าง
                        ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบักรมภายใน ๗ วนั นบั

ถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที� สอบ

ราคา ได ้ใหก้รมยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�
                        ๖.๑ เงินสด

                        ๖.๒ เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสญัญาหรือก่อนหนา้นั�นไม่เกิน ๓ วนั

ทาํการ
                        ๖.๓ หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑)

                        ๖.๔ หนงัสือคํ�าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือ

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ�าประกนั

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ�งไดแ้จง้ชื�อเวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ช้

ตามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑ .๔ (๑)
                        ๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                  หลกัประกนันี�จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บ

จา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้
 

                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
                        กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๑ งวด ดงันี�

                                 งวดสุดทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ทั�งหมด

ให ้แลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั�งทาํสถานที�ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย
 

                  ๘. อตัราค่าปรับ
                        ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั

 

                  ๙. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง
                        ผูช้นะการสอบราคา ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ แลว้

แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี นบัถดัจากวนั

ที�กรมไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�
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ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง
 

                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ�ในการเสนอราคาและอื�น ๆ
                        ๑๐.๑ เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครั� งนี�ไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐

                                 การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื�อกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณ

ประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้เท่านั�น
                                 ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั� งนี� เป็นเงินทั�งสิ�น ๙๑๓,๙๓๐.๑๒ บาท (เกา้

แสนหนึ�งหมื�นสามพนัเกา้ร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค)์
                        ๑๐.๒ เมื�อกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งตาม สอบราคา

จา้ง แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั�นตอ้งนาํเขา้มา

โดยทางเรือในเสน้ทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ�งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี�  
                                 (๑) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัถดั

จากวนัที�ผูรั้บจา้งสั�งหรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้

ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได้
                                 (๒) จดัการใหสิ้�งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่าง

ประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกสิ�งของนั�นโดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ� ง

จะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น
                                 (๓) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวี
                        ๑๐.๓ ผูเ้สนอราคาซึ�งกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทางราชการ

กาํหนดดงัระบุไว ้ในขอ้ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาใหเ้ป็นผู ้

ทิ�งงานตามระเบียบของทางราชการ
                        ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ� ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความ

เห็นของสาํนกังาน อยัการสูงสุด (ถา้มี)
 

                  ๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
                        การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีที�ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือ เพิ�มขึ�น โดยวธีิการต่อไปนี�
                        ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีคาํนวณที�ใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรี

เมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสาํนกั

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
                        สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที�กาํหนดไวใ้น

สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที�กรมไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที�ไดร้ะบุในขอ้ ๑.๕
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                 ๑๒. มาตรฐานฝีมอืช่าง

                       เมื�อกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศนี�แลว้ผู ้

เสนอราคา จะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้มี้วฒิุบตัรระดบั ปวช.

ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที� ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไม่ตํ�ากวา่ร้อย

ละ ๑ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปนี�

                       ไฟฟ้า

 

                 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                       ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนด

ไวโ้ดย เคร่งครัด

 

 

โรงเรียนบ่อกรุวิทยา

 

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


