
 
 

 
 

         
 
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  

.............................................................. 
ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  โดยได้รับมอบอ านาจจากส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่  22 / 2546   สั่ง  ณ  วันที่  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค์ 
จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  1,559,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้  

1. เป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน   
ในวงเงินไม่น้อยกว่า  779,500  บาท 

2. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล  

ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 
4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55  

จังหวัดตาก 
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  ณ  วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

6. เป็นนิติบุคคลที่มีการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง  
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่  11 พฤศจิกายน 2559   
ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก ระหว่างเวลา 08.30  น.   
ถึงเวลา  16.30  น.  และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์  55 จังหวัดตาก ต าบลแม่ท้อ  อ าเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ในวันที่  1  พฤศจิกายน 2559   
จนถึงวันที่  11 พฤศจิกายน 2559  และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.takwelfare.com หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์  หมายเลข  0 - 5589 - 5561  ในวันและเวลาราชการ 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559 
  

                                              (ลงชื่อ)  
  (นายศรยุทธ  เรืองน้อย) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
 

 

http://www.takwelfare.com/


เอกสารสอบราคา  เลขที่  03/2560 
การจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 

ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก     
ลงวันที่  1  พฤศจิกายน 2559 

  
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า   “โรงเรียน”    มีความ 

ประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 
จังหวัดตาก  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
   

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน   

(1) หลักประกันสัญญา 
(2) หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า 
(3) หลักประกันผลงาน 

1.5 สูตรการปรับราคา 
1.6 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีรายการเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 

1.8 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ.(Bill of Quantities) (รายละเอียด 
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยผู้ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  

 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
  2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  779,500  บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้ 
แจ้งเวียนชื่อแล้ว     

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

2.4  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน 
ราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
  2.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา  ให้แก่
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   ณ  วันประกาศสอบราคาจ้าง  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์   
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
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3.  หลักฐานการเสนอราคา 
            ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองในเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก

ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
                   3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
        (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
   (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
        (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
        (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน  (1) 
        (4)  แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

      (5)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม   
        ( 6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ 1.7 (1) 
  3.2   ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

      (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งเป็นอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

      (2)  บัญชีรายการก่อสร้าง  (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  
อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

      (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ 1.7 (2) 
 

4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ   
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน   จ านวนเงินที่เสนอต้อง
ระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูดลบ   ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   
       ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม

และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้  ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ   ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
         ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   30  วันนับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคาโดยก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างอาคารพยาบาลและโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 
แล้วเสร็จไม่เกิน  180  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

4.4  การยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด  พร้อม
ทั้งเอกสารสอบราคาทั้งหมดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา  
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  
03/2560” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับซองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น.   
ถึง  16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า

เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ  1.5  (1)  ณ  วันประกาศสอบราคา 
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  มี
ผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5  (2)  และคณะกรรมการฯ  
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้
ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก   
ในวันที่  14  พฤศจิกายน 2559  ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้น
แต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
   

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงเรียนพิจารณาตัดสินด้วย  ราคารวม 
5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ    2    หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่

ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว  คณะกรรมการ ฯ  
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ   ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
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  5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
        (1) ไม่เสนอชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

      (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

      (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
        (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียน
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง   สภาพ  ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้   โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็
ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน   หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ     และ
ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด     ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน   ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคารายนั้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา 
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.5  โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุใน  ข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน  
7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างที่
สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

6.1  เงินสด 
6.2   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน   

3  วันท าการของทางราชการ  และจะต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ1.4(1) 
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6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1) 

6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 

(ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแยกเป็นรายการ  ดังนี้ 
 งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  40  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- อาคารพยาบาล เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง ฐานราก เสา คานคอดิน พ้ืนหล่อในที่  
พ้ืนส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า และในส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด ตามแบบรูปและรายการ 

- โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างเสร็จทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการ 
ทุกประการ พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญา 
และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน 

งวดที่ 2 เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
- อาคารรพยาบาล เมื่อผู้รับจ้างท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุก 

ประการพร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการได้ด าเนินการตรวจ
รับงานเรียบร้อยแล้ว  ภายใน  90  วัน 
 

8.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ  17  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1  ต่อวัน 
 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  1.4  
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี   นับถัด
จากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน  นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงิน  งบประมาณ 

การลงนามสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด  หรือได้รับอนุมัต ิ
ให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ  หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา   หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว
เท่านั้น 
  10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามท่ีสอบราคา
แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
                                       (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน  
7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้    
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                                    (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก กรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   
ซึ่งจะต้องรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

       (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง 
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ผู้เสนอราคาชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข   เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา  หรือให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  1.5  จะน ามาใช้ในกรณี 

ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือ  เพิ่มข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
ตามเงื่อนไข  หลักเกณฑ์  สูตรและการค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2532  เรื่อง  การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง   
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร  0203/ว109  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2532 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ 
ในสัญญา  หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ  1.5 
 

12.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ   
  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

             โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก 
                                                                        

                                                                                                   

                  1 พฤศจิกายน 2559 
 
 

 
 



 
ตาราง ปปช.01 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

 
 

 
1. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล และโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่  โดยวิธีสอบราคาจ้าง  

       /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
 2.  วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  1,559,000  บาท 
 
 3.  ลักษณะงานโดยสังเขป  งานก่อสร้าง 
   
 4.  ราคากลางค านวณ ณ วันที่  21  ตุลาคม  2559  เป็นเงิน  1,559,000  บาท 
 
 5.  บัญชีประมาณการราคากลาง 
        5.1  แบบ  ปร. 6 
        5.2  แบบ  ปร. 5 (ก)   
        5.3  แบบ  ปร. 5 (ข) 
        5.4  แบบ  ปร. 4 
         
 6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
       6.1  นายธีรภาพ  จันทร์ชุ่ม           ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการ  ประธานกรรมการ 
       6.2  นายไพฑูรย์  ดิษฐด้วงปล้อง     ต าแหน่ง  ครู                  กรรมการ 
       6.3  นายชัยพร  นังคัล                 ต าแหน่ง  พนักงานราชการ กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


