ประกาศโรงเรียนบานนาอาง
เรื่อง สอบราคาจางกอสรางอาคารบานพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
โรงเรียนบานนาอาง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีความประสงคจะ สอบราคาจางกอสรางอาคารบานพัก
ครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๗๒๒,๔๐๐ บาท
(เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคล หรืออบุคคลธรรมดา ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนบานนา
อาง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๗. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดดูสถานทีก่ อสรางในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐น.
ณ โรงเรียนบานนาอาง และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา
๑๑.๓๐ น. เปนตนไป
กําหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบานนาอาง และกําหนดเปดซองใบเสนอ
ราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
-2ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจางไดที่ หองธุรการ โรงเรียนบานนาอาง ระหวางวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๐๐น. ดูรายละเอียดที่

เว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๘๑-๒๖๐๖๙๙๖ ในวันและ
เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๙.

(ลงชื่อ).......................................................
(นายประทิน ไชโสดา)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาอาง

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 1/2559
การจางกอสรางอาคารบานพักครู แบบ 205/26
ตามประกาศโรงเรียนบานนาอาง
ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 2559
--------------------------โรงเรียนบานนาอาง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งตอไปนี้เรียกวาตอไปนี้ เรียกวา
“โรงเรียน” มีความประสงคจะสอบราคาจางกอสรางอาคารบานพักครู แบบ 205/26 ณ โรงเรียนบานนาอาง
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
...................................ฯลฯ..............................
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับราคาจาง งานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์หรือความคุมกันเชนวา นั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกสารที่โรงเรียนบานนาอาง เชื่อถือได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานานควบคุมและบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่
ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองในเสนอราคา
ตามแบบใบขอ ๑.๗ (๑)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบตกเติม
แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๕๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากโรงเรียนบานนาอาง ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรา งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางกอสรางบานพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบ
เสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๙ ” ยื่นในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม
๒๕๕๙ระหวางเวลา ๐๙.๐๐น. ถึง ๑๕.๓๐น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบานนาอาง
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑)
ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ สนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนบานนาอาง จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอ
การพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองประชุมโรงเรียนบานนาอาง ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา
๑๓.๓๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง

ใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนบานนาอาง จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว
ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนบานนาอางเทานั้น
๕.๓ โรงเรียนบานนาอางสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนบานนาอาง.
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิได
ลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา หรือโรงเรียนบานนาอาง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนบานนาอาง มีสิทธิจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาว
ไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ โรงเรียนบานนาอาง ทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนบานนาอาง เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิไดรวมทั้งโรงเรียนบานนาอาง จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนบานนาอาง จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทํา
ใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
โรงเรียนบานนาอาง มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ โรงเรียนบานนาอาง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และโรงเรียนบานนาอาง พิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาว
ได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับโรงเรียน
บานนาอาง ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินจํานวนเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาจางที่สอบราคาได ใหโรงเรียนบานนาอาง ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน
อยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนบานนาอาง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือ
กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูรับจางพน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
๗.๑ โรงเรียนบานนาอาง จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
กอสรางโครงสรางทั้งหมดที่เปน ค.ส.ล. ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน
๕๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานต
ใหแลวดตั้งตงไม พื้นไม บันไดและชานพักบันได กออิฐ ฉาบปูนผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง ฝาเพดานชั้น
บน ทั้งหมดตามแบบรูปรายการ ใหเสร็จภายใน ๕๐ วัน
......................ฯลฯ.............................

งวดสุดทายเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

วัน

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอ

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา.......-....เดือน.....๑....ป นับถัดจากวันที่โรงเรียนบานนาอาง ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางจะตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อโรงเรียนบานนาอาง ไดรับอนุมัติเงินงวดจาก ตนสังกัด
งบประมาณประจําป ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิน ๗๒๒,๔๐๐ บาท (เจ็ดแสนสอง
หมื่นสองพันสี่รอยบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนบานนาอาง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางตามสอบราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่จางขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือจางของจากตางประเทศเวน
แตเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่จางขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอน
บรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนบานนาอาง ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนบานนาอาง อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ โรงเรียนบานนาอาง สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อโรงเรียนบานนาอาง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางเหมา
บริการตามประกาศนี้แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอนสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากหนวยงานของทางราชการ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
โรงเรียนบานนาอาง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

