ประกาศโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง)
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” โดยได้รับมอบอานาจจาก เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22 /2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม
2546 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.605/45
(ขนาด 10 ที่นั่ง พื้นเสมอดิน)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้ สิ้น 568,800 บาท (ห้าแสนหกหมื่นแปดพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)
ผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
284,400 บาท
2. ไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาตัง้ แต่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. และกาหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 25
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
ผู้สนใจติดต่อรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงบประมาณและห้องธุรการ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”ตั้งแต่วันที่
14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 091 – 8347597 ,089 – 8482887 ,
086-2333803 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ลงชื่อ.......................................................
(นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 4/2560
การจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง)
ตามประกาศโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
----------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ รินทร์ เขต 1
โดย นายพงษ์ศักดิ์ อินทรามะ ผู้ได้รับมอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างส้วม แบบ สปช.605/45 (ขนาด 10 ที่นั่ง) จานวน 1 หลัง
ณ โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

แบบรูปรายการ
แบบใบเสนอราคา
แบบบัญชีการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอานาจ
1.9 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับ
ราคาได้
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้าง
2.1 ผู้เสนอราคาจ้างต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการและได้แจ้
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานจ้างประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 284, 400 บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนนับถือ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบ อีเล็คทรอนิกส์ ( e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองกรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ในข้อ (1)
(4)
หนังสือแสดงหลักฐานท่งการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาหลักฐานการจดทะเบียนโดยมีวัตถุประสงค์ สาเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่นลงนามใบเสนอราคาแทน และต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวหรือบัตรอื่นใดที่ราชการออกให้ พร้อมรับรองสาเนา
โดยเจ้าของบัตร
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างที่รับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการกาหนดงาน
ตามข้อ 2.5 เท่านั้น)
(3) บัญชีรายละเอียดงานจ้าง/บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาก่อสร้าง
(4) แผนการทางาน
(5) บัญชีรายการเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคาตามแบบในข้อ1.7(2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงือนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากต้องการแก้ไข ให้ใช้วิธีขีดฆ่า ตกเติม แล้วลงลายมือ
ชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณงานวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ใน
การเสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและราคาต่อหน่วยและหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลข
และ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวเลขหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน ค่าจ้างเหมากาจัดปลวก (กรณีงานก่อสร้างใหม่) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงเอาไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
120 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือที่ได้รับหนังสือแจ้งจากทางโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ให้เริ่มทางาน
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2560” ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 จนถึงวันที่ 24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 08. 30 น. ถึง 16. 30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” เมื่อพ้นกาหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่
รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซอง
สอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าว
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องธุรการโรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ในวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 10. 00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมี
อานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนจะพิจารณาติดสินด้วย (ราคารวม/ราคาต่อหน่วย)
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไปของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนทีมิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
5.3 โรงเรียน สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีเงื่อนไขการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้ขอรับเอกสารสอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล
(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอาคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจ
ของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรียนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่างออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการได้แล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้
โรงเรียนฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่
โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทา
การของราชการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4(2)
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4(2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทา
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี
จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับ
มอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดหาการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกแล้วไม่ทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนด โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
10.
2 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.9 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้
P = (po) x (k)
สูตรการปรับราคา (สูตร ค่า
k) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม” ได้ขยายออกไป โดยจะให้สูตรของทางราชการ
12. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้
เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
12.3 ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
12.2 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์
12.3 สาขาช่างก่ออิฐ
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดย
เคร่งครัด
โรงเรียนหนองโตง “สุรวิทยาคม”
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ 2559

