เอกสาร สอบราคาจ้ าง เลขที่ ๑/๒๕๖๐
สอบราคาจ้ างปรับปรุ งซ่ อมแซมบ้ านพักข้ าราชการ โรงจอดรถและห้ องประชุ ม
ตามประกาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
......................................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ "สำนักงำน" มีควำม
ประสงค์จะ สอบรำคำจ้ำงปรับปรุ งซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร โรงจอดรถและห้องประชุม ณ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ โดยมีขอ้ แนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำ
๑.๓ แบบสัญญำจ้ำง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
(๒) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ
(๓) หลักประกันผลงำน
๑.๕ สู ตรกำรปรับรำคำ
๑.๖ บทนิยำม
(๑) ผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสำร
(๑) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒
๑.๘ รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ. (Bill of Quantities) (รำยละเอียดกำร
คำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็ นกำรเปิ ดเผยเพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ขอ้ มูลได้เท่ำเทียมกันและเพื่อให้
ประชำชนเข้ำตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ สอบรำคำจ้ำง
๒.๒ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่ อผูท้ ิง้ งำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร

๒.๓ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบ
รำคำ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ ๑.๖
๒.๔ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำล ของผูเ้ สนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์ และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของกรม
๒.๖ ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นนิติบุคคล
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอรำคำ เป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ น้ ส่ วนสำมัญหรื อห้ำงหุ น้ ส่ วนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม(ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม(ถ้ำมี)และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ พร้อม
รับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผูน้ ้ นั สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอรำคำเป็ นผูเ้ สนอรำคำร่ วมกันในฐำนะเป็ นผูร้ ่ วมค้ำ ให้ยนื่ สำเนำสัญญำของกำร
เข้ำร่ วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ ่ วมค้ำ และในกรณี ที่ผเู ้ ข้ำร่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นบุคคลธรรมดำที่มิใช่
สัญชำติไทย ก็ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อเดินทำง หรื อผูร้ ่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสื อแสดงหลักฐำนทำงกำรเงิ น สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์ สำเนำใบทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำยในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำมอบอำนำจให้
บุคคลอื่น ลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(๒) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง(หรื อใบแจ้งปริ มำณงำน) ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ อุปกรณ์
ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ดว้ ย
(๓) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอรำคำ ตำมแบบในข้อ ๑.๗ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องยืน่ เสนอรำคำตำมแบบที่กำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผูเ้ สนอรำคำให้ชดั เจน จำนวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีกำรขูดลบหรื อแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลำยมือชื่อผูเ้ สนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องกรอกปริ มำณวัสดุและรำคำในบัญชี รำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน ในกำรเสนอ
รำคำ ให้เสนอเป็ นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม และหรื อรำคำ ต่อหน่วย และหรื อต่อ
รำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ทำ้ ยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสื อ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่ำ
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๒๐วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
รำคำ โดย ภำยในกำหนดยืนรำคำผูเ้ สนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็ จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจำกวัน
ลง นำมในสัญญำจ้ำง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจำกสำนักงำนให้เริ่ มทำงำน
๔.๔ ก่อนยืน่ ซองสอบรำคำ ผูเ้ สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรู ป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น
และ เข้ำใจเอกสำรสอบรำคำ ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ
๔.๕ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยืน่ ซองใบเสนอรำคำที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่ำหน้ำซองถึง ประธำน
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำจ้ำงปรับปรุ งซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร โรงจอดรถและห้องประชุม โดยระบุไว้ที่
หน้ำซองว่ำ "ใบเสนอรำคำตำมเอกสำร สอบรำคำ เลขที่๑/๒๕๖๐" ยืน่ ต่อเจ้ำหน้ำที่ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยืน่ ซองสอบรำคำ แล้วจะไม่รับซอง สอบรำคำโดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำย
ว่ำ เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกำศสอบรำคำ
หรื อไม่ และประกำศรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำก่อนหรื อในขณะที่มีกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
ว่ำ มีผเู ้ สนอรำคำกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้
เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และ
โรงเรี ยนจะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำดังกล่ำวเป็ นผูท้ ิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉัยได้วำ่ ผูเ้ สนอรำคำรำย
นั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผูเ้ สนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำเพรำะเหตุเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำร

ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวงภำยใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำ จะเปิ ดซองใบเสนอรำคำของผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือก ดังกล่ำวข้ำงต้น ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน
๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็ นต้นไป
กำรยืน่ อุทธรณ์ตำมวรรคห้ำ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิ ดซองใบเสนอ
รำคำ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ และ
ในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำ
ที่ได้ดำเนิ นกำรไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอ
รำคำดังกล่ำวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในกำร สอบรำคำ ครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจำรณำตัดสิ นด้วย รำคำต่อรำยกำร
๕.๒ หำกผูเ้ สนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรฯจะไม่รับพิจำรณำรำคำ
ของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลำดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำร
สอบรำคำในส่ วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
๕.๓ สำนักงำนสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสำร สอบรำคำ หรื อในหลักฐำนกำรรับ
เอกสำรสอบรำคำ ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่ อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดำ หรื อลงลำยมือชื่อผูเ้ สนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำง
ใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอรำคำ
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรสอบรำคำ ที่เป็ น
สำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอรำคำรำยอื่น
(๔) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อพร้อม
ประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับไว้
๕.๔ ในกำรตัดสิ นกำรสอบรำคำ หรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิ ดซองสอบรำคำหรื อ
สำนักงำน มีสิทธิ์ ให้ผเู ้ สนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภำพ ฐำนะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอรำคำ
ได้ สำนักงำนมีสิทธิ ที่จะไม่รับรำคำ หรื อไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ สำนักงำนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับรำคำต่ำสุ ด หรื อรำคำหนึ่งรำคำใด หรื อรำคำที่เสนอทั้งหมดก็
ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรื อขนำด หรื อเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิกกำร สอบ
รำคำโดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ถือว่ำ

กำรตัดสิ น ของสำนักงำนเป็ นเด็ดขำด ผูเ้ สนอรำคำจะเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำยใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงำนจะพิจำรณำ
ยกเลิกกำรสอบรำคำ และลงโทษผูเ้ สนอรำคำเป็ นผูท้ ิง้ งำน ไม่วำ่ จะเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรื อไม่ก็
ตำม หำกมีเหตุที่เชื่ อได้วำ่ กำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริ ต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดำ หรื อนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำต่ำสุ ด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้วำ่ ไม่อำจดำเนิ นงำนตำมสัญญำ
ได้ คณะกรรมกำรเปิ ดซอง สอบรำคำ หรื อโรงเรี ยนจะให้ผเู ้ สนอรำคำนั้นชี้ แจงและแสดงหลักฐำนที่ทำให้เชื่ อได้วำ่ ผู ้
เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำม สอบรำคำจ้ำง ให้เสร็ จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ สำนักงำนมีสิทธิที่
จะไม่รับรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งภำยหลังจำกกำรเปิ ดซองสอบรำคำว่ำ ผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ ตำมข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำย
อื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ น
ธรรม ตำมข้อ ๑.๖ สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำวออกจำกประกำศ
รำยชื่อตำมข้อ ๔.๕ และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงำน
ในกรณี น้ ีหำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำร
ไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรเปิ ดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้
๖. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะกำรสอบรำคำจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงำน
ภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำ
ค่ำจ้ำงที่ สอบรำคำ ได้ ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรื อก่อนหน้ำนั้นไม่
เกิน ๓ วันทำกำร
๖.๓ หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสื อค้ ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสื อค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ ำประกันตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบ
หนังสื อค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผชู้ นะกำรสอบรำคำ (ผูร้ ับจ้ำง) พ้น
จำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง โดยแบ่งออกเป็ น ๑ งวด ดังนี้

งวดเดียว เป็ นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ ๑๐๐ ของค่ำจ้ำง เมื่อผูร้ ับจ้ำงได้ปฏิบตั ิงำน ทั้งหมด
ให้ แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๑ ของค่ำจ้ำงตำมสัญญำต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะกำรสอบรำคำ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ ๒ ปี นับ
ถัดจำกวันที่สำนักงำนได้รับมอบงำน โดยผูร้ ับจ้ำงต้องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดงั เดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงำนได้รับอนุมตั ิเงินค่ำก่อสร้ำงจำก เงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำร สอบรำคำ ครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๑,๐๔๗,๑๐๐.๐๐ บำท (หนึ่ง
ล้ำนสี่ หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน) โดยแยกเป็ นแต่ละรำยกำรดังนี้
รำยกำรพิจำรณำที่ ๑ ปรับปรุ งซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร รำคำกลำง
จำนวน ๑๗๔,๘๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่ พนั แปดร้อยบำทถ้วน)
รำยกำรพิจำรณำที่ ๒ ปรับปรุ งโรงจอดรถและห้องประชุม รำคำกลำง
จำนวน ๘๗๒,๓๐๐.๐๐ บำท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสำมร้อยบำทถ้วน)
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้เป็ นผูร้ ับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงตำม สอบรำคำ
จ้ำง แล้ว ถ้ำผูร้ ับจ้ำงจะต้องสั่งหรื อนำสิ่ งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้องนำเข้ำมำ
โดยทำงเรื อในเส้นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริ กำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศกำหนด ผูเ้ สนอรำคำซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้ำงจะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรื อนำสิ่ งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำภำยใน ๗ วัน นับถัด
จำกวันที่ผรู ้ ับจ้ำงสั่งหรื อซื้ อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น

(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ ม
กำรพำณิ ชยนำวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำหรื อข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำร
กำหนดดังระบุไว้ ในข้อ ๖ สำนักงำนอำจพิจำรณำเรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็ น
ผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็ นไปตำม
ควำมเห็นของสำนักงำน อัยกำรสู งสุ ด (ถ้ำมี)
๑๑. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสู ตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมำใช้ในกรณี ที่ค่ำงำน
ก่อสร้ำงลดลงหรื อ เพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคำนวณที่ใช้กบั สัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๒ สิ งหำคม ๒๕๓๒ เรื่ อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผูป้ ระกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสื อสำนักเลขำธิ กำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหำคม ๒๕๓๒
สู ตรกำรปรับรำคำ (สู ตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรื อภำยใน ระยะเวลำที่โรงเรี ยนได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อสำนักงำนได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้เป็ นผูร้ ับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี้แล้ว
ผูเ้ สนอรำคำ จะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบตั ิงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผูเ้ สนอรำคำจะต้องมีและใช้ผมู้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช.
ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละสำขำช่ำง แต่จะต้องมีช่ำงจำนวนอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ช่ำงก่อสร้ำง
๑๒.๒ ช่ำงไฟฟ้ ำ
๑๒.๓ ช่ำงโยธำ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผูร้ ับจ้ำงพึงปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้
โดย เคร่ งครัด

สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑

๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

ประกาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
เรื่อง สอบราคาจ้ างปรับปรุงซ่ อมแซมบ้ านพักข้ าราชการ โรงจอดรถและห้ องประชุม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑มีควำมประสงค์จะ สอบรำคำจ้ำงปรับปรุ ง
ซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร โรงจอดรถและห้องประชุม รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรสอบรำคำครั้งนี้ เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น ๑,๐๔๗,๑๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนสี่ หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบำทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอำชีพรับจ้ำงงำนที่สอบรำคำจ้ำง
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู ้
เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์ ควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๔. เป็ นผูท้ ี่ผำ่ นกำรคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำกำญจนบุรีเขต 1 อ.เมืองกำญจนบุรี ณ วันประกำศสอบรำคำ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมในกำรสอบรำคำจ้ำงครั้งนี้
กำหนดยืน่ ซองสอบรำคำ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่
เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ และกำหนดเปิ ด
ซองใบเสนอรำคำในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๑๓.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสำรสอบรำคำจ้ำง ได้ที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต
๑ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลำ ๑๖.๓๐ น. ดู
รำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kan1.go.th หรื อสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๓๕-๕๖๔๓๒๙ ในวันและเวลำ
รำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นำยอภิชยั ทำมำน)
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๑

