
 
 

ประกาศ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ี

เรื่อง สอบราคาจางกอสรางถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 

 

                      ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดสงิหบรุีมีความประสงคจะ สอบราคาจางกอสรางถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งน้ีเปนเงินทัง้สิ้น ๑๓๒,๒๐๐ บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นสอง
พันสองรอยบาทถวน) 
                      ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                      ๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอย
กวา ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                      ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                      ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                      ๔. เปนผูทีผ่านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 

                      ๕. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกศูนยการศึกษาพเิศษ
ประจําจงัหวัดสงิหบุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการสอบราคาจางครัง้น้ี 

                    กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสงิหบุรี เลขที่ ๕๕/๑ ม.๔ ต.มวงหมู อ.เมือง    
จ.สงิหบุรี และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป 

                   ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคาจาง ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท ไดที่ ศูนยการศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดสิงหบรุี เลขที่ ๕๕/๑ ม.๔ ต.มวงหมู อ.เมอืง จ.สิงหบรุี ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.specialssingburi.org หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๖-๕๕๑๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

                                      ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

 

(นายวรทัศน รุงเรือง)  
ผูอํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสงิหบุร ี 

 

 
 

  



เอกสาร สอบราคาจาง เลขท่ี ๒/๒๕๕๗ 
สอบราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ตามประกาศ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี 
ลงวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ 

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

                      ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดสงิหบรุี ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "ศูนยฯ" มีความประสงคจะ สอบราคา
จางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสงิหบุรี เลขที่ ๕๕/๑ ม.๔ ต.มวงหมู อ.
เมือง จ.สงิหบุรี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปน้ี  
 
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 
                        ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                        ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                        ๑.๓ แบบสัญญาจาง 
                        ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                              (๑) หลักประกันสัญญา 
                              (๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                              (๓) หลักประกันผลงาน 
                        ๑.๕ สูตรการปรบัราคา 
                        ๑.๖ บทนิยาม 
                             (๑) ผูเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกัน 
                             (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                        ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
                             (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                             (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                       ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียม
กันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)  

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง 
                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและไดแจง
เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรบัผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
                      ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธ์ิหรือความคุมกัน ซึง่อาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน
แตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน  
                      ๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมคุีณสมบัติเบื้องตนในการจางของศูนยฯ 
                      ๒.๖ มีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกบังานที่ สอบราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 



๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเปนผลงานที่เปนคูสญัญาโดยตรงกบัสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บรหิารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบรหิารสวนทองถ่ิน รฐัวิสาหกิจ 
หรือหนวยงานเอกชนที่ศูนยฯเช่ือถือ 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอ
ราคา เปน ๒ สวน คือ  
                ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 
                     (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                          (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม(ถาม)ี พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากดั ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม(ถาม)ีและบญัชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรบัรอง
สําเนาถูกตอง 
                    (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                    (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสญัญาของการเขา
รวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีทีผู่เขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาทีม่ใิชสัญชาติ
ไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
                    (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                    (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 
                ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปน้ี 
                     (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีทีผู่เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                     (๒) สําเนาหนังสือรบัรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                     (๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อปุกรณคาแรงงาน 
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
                     (๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                    ๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงือ่นไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตอง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลง
ลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากบัไวดวยทุกแหง 
                    ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบญัชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการเสนอ
ราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคา ตอหนวย และหรือตอ
รายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทัง้น้ี ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ 



ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกนัใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่ ภาษี
อากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดย 
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                  ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลง 
นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรบัหนังสือแจงจากศูนยฯใหเริม่ทํางาน  
                  ๔.๔ กอนย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ีถวน
และ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                  ๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรยีบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยระบุไวทีห่นาซองวา "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขที๒่/๒๕๕๗" ย่ืนตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจงัหวัดสิงหบรุี เลขที่ ๕๕/๑ ม.๔ ต.มวงหมู 
อ.เมือง จ.สิงหบรุ ี
             เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรบัซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
             คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรบัการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
              หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มีผูเสนอ
ราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออก
จากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสิทธิไดรบัการคัดเลือก และศูนยฯจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคาดังกลาวเปนผูทิง้งาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพจิารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริม่ใหมีการกระทําดังกลาว 
                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชน
รวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอทุธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอทุธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนทีสุ่ด  
                คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรับการคัดเลือก 
ดังกลาวขางตน ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุี เลขที่ ๕๕/๑ ม.๔ ต.มวงหมู อ.เมือง จ.สิงหบรุี ในวันที่ 
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๙.๓๐ น. เปนตนไป  
               การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพจิารณาเหน็วา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง และในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลกิการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
 
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
               ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งน้ี ศูนยฯจะพจิารณาตัดสินดวย ราคารวม 



               ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณาราคาของ
ผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเลก็นอย หรือทีผ่ิดแผกไปจากเงือ่นไขของเอกสารสอบ
ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอศูนยฯเทาน้ัน  
               ๕.๓ ศูนยฯสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 
                     (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบญัชีผูรบัเอกสาร สอบราคา หรอืในหลักฐานการรบัเอกสาร
สอบราคา ของศูนยฯ 
                     (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรอื
ทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                     (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญ หรือมี
ผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอืน่ 
                     (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือพรอม
ประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
               ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือศูนยฯ มีสทิธ์ิ
ใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรอืขอเทจ็จรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได ศูนยฯมีสิทธิที่จะไม
รับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลกัฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
              ๕.๕ ศูนยฯทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการ สอบราคาโดย
ไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน 
ของศูนยฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งศูนยฯจะพจิารณายกเลกิการสอบราคา 
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน  
                  ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได 
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา หรือศูนยฯจะใหผูเสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูเสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได ศูนยฯมีสิทธิทีจ่ะไมรบั
ราคาของผูเสนอราคารายน้ัน  
                ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเทจ็จริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
ศูนยฯมีอํานาจทีจ่ะตัดรายช่ือผูเสนอราคาทีม่ีสทิธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๕ และ
ศูนยฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายน้ันเปนผูทิง้งาน 
                ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 
๖. การทําสัญญาจาง 
                 ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสญัญาจางตามแบบสญัญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับศูนยฯภายใน ๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ สอบราคา 



ได ใหศูนยฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
              ๖.๑ เงินสด 
              ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกศูนยฯ โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
              ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
              ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลกัทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืคํ้า
ประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑) 
             ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                   หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูรบัจาง) 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 
๗. คาจางและการจายเงิน 
                  ศูนยฯจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๑ งวด ดังน้ี 
                  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทั้งหมดให แลว
เสร็จเรียบรอยตามสญัญา รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 
๘. อัตราคาปรับ 
                   คาปรับตามแบบสญัญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสญัญาตอวัน 
 
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                   ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ 
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจาก
วันที่ศูนยฯไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                   ๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ีไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                   การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่ศูนยฯไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงินงบประมาณประจําป 
พ.ศ. ๒๕๕๗ แลวเทาน้ัน 
                  ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น ๑๓๒,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงแสนสาม
หมื่นสองพันสองรอยบาทถวน) 
                   ๑๐.๒ เมื่อศูนยฯไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางตาม สอบราคาจาง แลว 
ถาผูรับจางจะตองสัง่หรือนําสิง่ของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด 
ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ดังน้ี  
                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ผูรับจางสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให



บรรทุกโดยเรอือื่นได 
                          (๒) จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรอืเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่นที่มิใชเรอืไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของทีร่ัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทกุโดยเรืออื่น 
                           (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรบัจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิ
การพาณิชยนาวี 
                    ๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งศูนยฯไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ ศูนยฯอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                   ๑๐.๔ ศูนยฯสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงือ่นไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถาม)ี 
 
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง 
                   การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรอื เพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 
                    ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรบัราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง การพิจารณาชวยเหลอืผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                    สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงทีท่ี่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามทีก่ําหนดไวใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่ศูนยฯไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕  
 
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง 
                    เมื่อศูนยฯไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศน้ีแลวผู
เสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑ ของแต
ละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปน้ี  
ชางกอสราง 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                     ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรบัจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนด
ไวโดย เครงครัด 

 

 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบรุ ี

๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
 



 


