ประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารยูโด
…………………....
ด้วยโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยได้รับมอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารยูโด จานวน 1 หลัง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตาบลท่าทอง
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 498,750 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดดูสถานที่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 9.0016.00 น.
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 น. ถึง
16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง
ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 8 ธันวาคม
2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มบริหารงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ กลุ่มบริหารงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลก
พิทยาคม ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 1
ธันวาคม 2553 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5522-7600 ต่อ 1143 ในวันและเวลา
ราชการ หรือ www.pp.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2553

(นายทรงภรต ภู่กร)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 2/2554
การจ้างก่อสร้างอาคารยูโด
ตามประกาศโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
……………………………
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะ
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารยูโด จานวน 1 หลัง ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ตาบลท่าทอง
อาเภอเมือง โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้าประกัน “หลักประกันสัญญา”
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอานาจ
1.9 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ใช้กับ
สัญญาแบบปรับราคาได้
1.10 รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ฯลฯ
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

-22.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่
สอบราคาจ้างวงเงินไม่น้อยกว่า 498,750 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานนะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.5.1 ผลงานก่อสร้างที่นามาแสดง จะต้องเป็นผลงานประเภทเดียวกันกับ
งานที่จะจ้าง
2.5.2 ผลงานที่นามาแสดงต้องเป็นผลงานที่ทาแล้วเสร็จในสัญญาเดียว
2.5.3 ผลงานที่นามาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานนั้นเสร็จ
จนถึงวันเปิดซองสอบราคา
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบสอบราคา โดย
แยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานนะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ
บุคคลให้ยื่นเอกสารที่ระบุไว้ใน (1)

-3(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตาม
แบบในข้อ1.7(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง ตามข้อ 2.5
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตาม
แบบในข้อ 1.7 (1) สาหรับเอกสารหลักฐานที่เป็นสาเนา ให้ผู้เสนอราคารับรองสาเนาถูกต้องทุก
ฉบับ
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอ
ราคาให้ชัดเจน จานวนเงิน
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง(แบบ
สรุปบัญชี-การประมาณราคา) ตามข้อ 1.3 ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆรวมทั้งกาไรไว้ด้วยให้ครบถ้วน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคาในการเสนอราคา ให้
เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมหรือราคาต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้อง
เสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 150
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียดพร้อมทั้งเอกสารสอบราคาทั้งหมดให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบ
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

-44.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา รวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุป
บัญชี-การประมาณราคา) ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง " ประธานกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา" โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 2/2554” ยื่นโดยตรงต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้รับซอง ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ระหว่างเวลา 08.30
น. ถึง เวลา 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ กลุ่มบริหารงานธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกเมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซอง
สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซอง
ใบเสนอราคา หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6(2) และคณะกรรมการฯ มีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทา
การ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ กลุ่มงานบริหารธุรการ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ถนนเลี่ยง
เมือง ตาบลท่าทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
เป็นต้นไป การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

-55. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะ
กรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่
เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมด และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือน
เป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

-65.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 โรงเรียนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงานในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.4 กับโรงเรียน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ทาสัญญา หรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ และต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดัง
ระบุในข้อ 1.5
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย์ และประกอบ
ธุรกิจโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยจ่ายออกเป็น 6 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นเงินจานวนร้อยละ 15 ของค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ถมปรับพื้นที่
บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ + 0.00 ตามแบบรูปรายการ ตอกเสาเข็ม หล่อฐานราก หล่อตอม่อและ
คานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน 26 วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินร้อยละ 16 ของค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ หล่อเสา
หล่อคานชั้นลอย กันสาด หล่อคานรับโครงหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 26 วัน

-7งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินร้อยละ 16 ของค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการติดตั้ง
โครงหลังคามุงกระเบื้อง ก่ออิฐผนัง หล่อคานเอ็นทับหลัง ถึงให้ท้องคานชั้นลอย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
ภายใน 26 วัน
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินร้อยละ 16 ของค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งวงกบ
ประตู-หน้าต่าง ก่ออิฐส่วนที่ ฉาบปูนเรียบ ทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน 26 วัน
งวดที่ 5 เป็นจานวนเงินร้อยละ 17 ของค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้หล่อพื้น
คสล.และพื้นสาเร็จรูป ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ยกเว้นหลอดไฟฟ้า) ทั้ง
หมดแล้วเสร็จภายใน 26 วัน
งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จานวนเงินร้อยละ 20 ของค่าจ้างก่อสร้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทา
การทาสี ติดตั้งไฟฟ้า และงานส่วนที่เหลือให้ครบตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อมเก็บวัสดุทา
ความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างเรียบร้อย ทั้งหมดภายใน 20 วัน
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิม ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก เงินบารุงการศึกษาปี 2554
10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ตามที่สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชนาวีดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อ
ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่นได้

-8(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสั่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3)ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ผู้เสนอราคาชดใช้ความ
เสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่าก่อสร้าง จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลง หรือเพิ่มขึ้น
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ตามประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณที่ระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.9
สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของราชการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.9
12. เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
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