
  

 
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จ านวน 6 รายการ  
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 

 

             ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงพัฒนาอาคารเรียน
และสิ่งก่อสร้างประกอบ จ านวน 6 รายการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท ราคากลางของงาน
ก่อสร้าง ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1 ,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้ 

        1. งานปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์  
                   2. งานปรับปรุงรั่วโดยรอบศูนย์  
                   3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารหอนอน ชาย-หญิง  
                   4. งานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 
          5. งานปรับปรุงบันไดอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 
          6. งานปรับปรุงพื้นโรงอาหาร 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
      ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน       
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท 
                ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษา
พิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 

     ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท และก าหนดเปิด
ซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท ใน
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ดู
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์  www.chainatspecial.com ห รื อ ส อ บ ถ า ม ท า ง โ ท ร ศั พ ท์
หมายเลข ๐๕๖๔๐๕๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                 
 

            (นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย) 
                                                       ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดชัยนาท 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/๒๕60 
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ                                                          
จ านวน 6 รายการ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 

ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 
ลงวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕60 

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

                 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์การศึกษาพิเศษ" มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จ านวน 4 รายการ 
ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท ตามรายการ ดังนี้ 

         1. งานปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์  
                   2. งานปรับปรุงรั่วโดยรอบศูนย์  
                   3. งานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารหอนอน ชาย-หญิง  
                   4. งานปรับปรุงภูมิทัศน์หลังอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 
          5. งานปรับปรุงบันไดอาคารบ้านพักครูแบบแฟลต 8 หน่วย 
          6. งานปรับปรุงพื้นโรงอาหาร 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอียด   
  1.2 แบบใบเสนอราคา  
  1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
  1.4 แบบสัญญาจ้าง 
  1.5 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันสัญญา 
  1.6 สูตรการปรับราคา 
  1.7 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.8 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
    -แบบบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอ านาจควบคุม 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
  1.9  แบบหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน 
  1.10 รายการรายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 

2.  คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา 
  2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็น (นิติบุคคล*) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 
  2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับราย 
จ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  2.8 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะสอบราคาจ้าง โดยผลงานในวงเงินไม่
น้อยกว่า 700,000.00- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมาย บัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ศูนย์เชื่อถือ 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น  2  ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ใน (1) 
   (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.8 (1) 
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  3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (2)  ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย ตามข้อ 1.3 
   (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 
1.8 (2) 

4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และ
หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
  4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด พร้อมทั้ง 
เอกสารสอบราคาท้ังหมดให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง      
“ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/๒๕
60” ยื่นซองเสนอโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 22 สิงหาคม ๒๕
60 ถึงวันที่ 1 กันยายน ๒๕60 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.30 น. ณ ห้องธุรการ ศูนย์การศึกษา
พิเศษ     ประจ าจังหวัดชัยนาท ในวันและเวลาราชการ  
  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า 
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7 (2) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและศูนย์การศึกษา
พิเศษจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคาราย
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นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 
  ผู้ เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้ เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี             
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ   
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องพัสดุ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท ในวันที่ 4 สิงหาคม ๒๕
60 ตั้งแต่เวลา ๑0.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอ
ราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได ้

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                    5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่       
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
ศูนย์การศึกษาพิเศษเท่านั้น 
  5.3 ศูนยส์งวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 
   (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
   (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือศูนย์
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์มีสิทธิ
ที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
  5.5 ศูนยท์รงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่า
การตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งศูนย์จะพิจารณายกเลิก
การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมี
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เหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น   
  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือศูนย์การศึกษาพิเศษจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ 
ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
ศูนย์การศึกษาพิเศษมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา      
รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.7 ศูนย์การศึกษาพิเศษมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
  ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้       
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้

6.  การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับศูนย์ภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่สอบราคา
ได้ใหศู้นยย์ึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างได  ดังต่อไปนี้ 
  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ศูนย์โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 
วันท าการของทางราชการ  
  6.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  
1.5  
  6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.5 
  6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.  ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
  ศูนยจ์ะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  4 งวด รายละเอียดตามเอกสาร  แนบท้ายนี้ 

8.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัด
จากวันทีศู่นย์การศึกษาพิเศษได้รับการมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2560  
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือศูนย์การศึกษาพิเศษได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจ าปี 2560 แล้วเท่านั้น 
  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,400,000.00 บาท       
(หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)  

 10.2  เมื่อศูนย์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามที่สอบราคาจ้าง
แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ   
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย    
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุในข้อ 6 ศูนยอ์าจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ 

10.4 ศูนย์สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   

11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.6 จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่า

งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน  โดยวิธีการต่อไปนี้ 
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.6 

 
 
 
 
 
 

-6- 

/11.มาตรฐาน... 



11. มาตรฐานฝีมือช่าง 
เมื่อศูนย์ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว   

ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างจาก (สถาบันของทางราชการ) หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการ ได้ในอัตราไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้อง
มีช่างจ านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

11.1 ช่างก่อสร้าง 
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้

โดยเคร่งครัด 
 
 

      ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดชัยนาท 
 

      ๑7 สิงหาคม ๒๕๕๙ 
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