
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
เรื่อง  สอบราคาจ้าง ทาสีอาคารนิภานภดลและซ่อมแซมรางระบายน้้ารอบสนามฟุตบอล 

******************************************************* 
ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์  โดยได้รับมอบอ้านาจจากโดยได้รับมอบอ้านาจจากส้านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    ตามค้าสั่งที่  22/2546   สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฏาคม  พ.ศ. 2546   มีความประสงค์          
จะสอบราคาจ้างทาสีอาคารนิภานภดลและซ่อมแซมรางระบายน้้ารอบสนามฟุตบอล โรงเรียนเทพศิรินทร์  
 ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,327,200  บาท                       
(หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  
2. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้น 

แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ 

โรงเรียน  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
 5.   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีสอบราคาจ้าง          
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท(หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

5.1  ผลงานที่น้ามาแสดงต้องเป็นผลงานที่ท้าแล้วเสร็จในสัญญาเดียว 
                     5.2  ผลงานที่น้ามาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน  5  ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึงวันที่
เปิดซองสอบราคา 
          6.  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554   
          7.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศ์ูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    
          8.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า            
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2558    
ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์  อาคารเยาวมาลย์ ชั้น 2   โรงเรยีนเทพศิรินทร์  ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. 
ผู้ที่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต้องเป็นผู้ที่มีอ้านาจกระท้าการแทนนิติบุคคล           
กรณีเป็นผู้แทนต้องมีหนังสือมอบอ้านาจให้เข้ารับฟังค้าชี้แจงในวัน เวลาดังกล่าว และลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานกับเจ้าหน้าที่ด้วย  ผู้เสนอราคารายใดไม่ได้ไปรับฟังค้าชี้แจงตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว                 

 
 
 
 
  



จะถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นได้รับทราบถึงรายละเอียด ปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขต่าง ๆ ในประกาศครั้งนี้โดย
ตลอดแล้ว  หากมีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมข้ึน ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น  จะยกเป็นเหตุขึ้นกล่าวอ้าง 
หรือโต้แย้งในภายหลังว่าไม่ได้รับทราบมาก่อนไม่ได้ และไม่มีสิทธิ์โต้แย้งในปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบราคา
ครั้งนี้ 
 ก้าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2558   ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558           
เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเทพศิรินทร์  และก้าหนด        
เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.   ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์ 
อาคารเยาวมาลย์ฯ ชั้น 2  โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องพัสดุโรงเรียนเทพศิรินทร์  ตั้งแต่วันที่  27  มกราคม           
พ.ศ. 2558   ถึงวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.           
ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเทพศิรินทร์  และดูรายละเอียดได้ที่ www.debsirin.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-6215801-2  ต่อ 206 - 207 ในวันและเวลาราชการ 

    

    ประกาศ  ณ วันที่  26  มกราคม  พ.ศ. 2558 

 

    ลงชื่อ       
            (นายอนันต์   ทรัพย์วารี) 
       ผู้อ้านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 

 
 



ราคากลาง งานทาสีอาคารนิภานภดลและซ่อมแซมรางระบายน้้ารอบสนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 

ล้าดับ
ที ่

รายการ จ้านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน หมายเหตุ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน 

1. ทาสีอาคารนิภานภดล          

 1.1 ทาสีภายนอก สีน ้าอะคลีลิค 100% มอก. 1,414 ตรม. 60 84,840 30 42,420 127,260  

 1.2 ทาสีภายใน สีน ้าอะคลีลิค 100% มอก. 2,516 ตรม. 50 125,800 30 75,480 201,280  

 1.3 ขูดล้างสีหน้าเดิม 2,908 ตรม.   10 29,080 29,080  

 1.4  ทาน ้ายารองพื นปูนเก่า - สีใหม่ 2,908 ตรม.   25 72,700 72,700  

 1.5 น ้ายารองพื นปูนเก่า - สีใหม่ 2,908 ตรม. 20 58,160   58,160  

2. ซ่อมแซมรางระบายน้้ารอบสนามฟุตบอล         

 2.1 ซ่อมแซมรางระบายน ้า ค.ส.ล.  296 ม. 1,860 550,560   550,560 รวมค่าแรง 
      พร้อมฝาครอบตะแกรงเหล็ก         

 2.2 รื อถอนรางระบายน ้า ค.ส.ล. (รื อขนไป) 148 ม.   40 5,920 5,920  

                       รวมค่าวัสดุและค่าแรง  (1) 1,044,960  

                       ค่าด้าเนินการในรูป Factor F (Factor F = 1.2701)   (2) 1.2701  

                       ค่าด้าเนินการ (1)  (2)      1,237,204  

                      ราคากลางรวมทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) 1,237,200  

 
 หมายเหตุ สีทาภายนอก    สี TOA       Super shield   สีทาภายใน                สี TOA      Super shield Dura clean  
       ส ีICI          Weather shield     ส ีICI          Easy care 
       ส ีJOTUN    Jota shield                  สี JOTUN   Majestic 



รายการ ปริมาณงานและราคา งานทาสอีาคารนิภานภดลและซอ่มแซมรางระบายน ้ารอบสนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 

ล้าดับ
ที ่

รายการ จ้านวน หน่วย 
ค่าวัสดุ ค่าแรงงาน รวมค่าวัสดุและ

ค่าแรงงาน หมายเหตุ ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน ราคาหน่วยละ จ้านวนเงิน 

1. ทาสีอาคารนิภานภดล          

 1.1 ทาสีภายนอก สีน้้าอะคลีลิค 100% มอก. 1,414 ตรม.       

 1.2 ทาสีภายใน สีน้้าอะคลีลิค 100% มอก. 2,516 ตรม.       

 1.3 ขูดล้างสีหน้าเดิม 2,908 ตรม.       

 1.4  ทาน้้ายารองพ้ืนปูนเก่า - สีใหม่ 2,908 ตรม.       

 1.5 น้้ายารองพ้ืนปูนเก่า - สีใหม่ 2,908 ตรม.       

2. ซ่อมแซมรางระบายน ้ารอบสนามฟุตบอล         

 2.1 ซ่อมแซมรางระบายน้้า ค.ส.ล.  296 ม.       

      พร้อมฝาครอบตะแกรงเหล็ก         

 2.2 รื้อถอนรางระบายน้้า ค.ส.ล. (รื้อขนไป) 148 ม.       

                      รวมค่าวัสดุและค่าแรง     

                      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม        

                      ก้าไร   

                      ราคารวมทั งสิ น(....................................................................................................................................................................)   

 
 หมายเหตุ สีทาภายนอก    สี TOA       Super shield   สีทาภายใน                สี TOA      Super shield Dura clean  
       ส ีICI          Weather shield     ส ีICI          Easy care 
       ส ีJOTUN    Jota shield                  สี JOTUN   Majestic 
 
 กรุณาท้าเครื่องหมาย    ใน   
         ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอราคา      
               (…………………………………………………...)    ประทับตรา(ถ้ามี) 
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เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่ 1/2558 

การจ้างทาสีอาคารนิภานภดลและซ่อมแซมรางระบายน ้ารอบสนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ตามประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์  ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2558 
………………………………………………………………………………………..….. 

 

 โรงเรียนเทพศิรินทร์  ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทาสีอาคาร             
นิภานภดลและซ่อมแซมรางระบายน้้ารอบสนามฟุตบอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด
ดังต่อไปนี้ 
 

1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบัญชีรายการก่อสร้าง  (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) 
1.4 แบบสัญญาจ้าง 
1.5 แบบหนังสือค้้าประกัน “หลักประกันสัญญา” 
1.6 บทนิยาม 

1. ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
2. การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
1.   บัญชีเอกสาร 1 
2.   บัญชีเอกสาร 2 

1.8 แบบหนังสือมอบอ้านาจ 
1.9 เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง  สูตรและวิธีการค้านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
1.10 รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง ฯลฯ 

 

2 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานี่จะสอบราคาจ้าง 
               2.2   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลปรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
                  2.3   ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ   
สอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.6 
                   2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
 
 
 
  



2 
 

        2.5   ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1.5.1 ผลงานที่น้ามาแสดงต้องเป็นหนังสือรับรองผลงาน และท้าแล้วเสร็จในสัญญาเดียว 
1.5.2 ผลงานที่น้ามาแสดงต้องมีอายุไม่เกิน  5  ปีนับจากวันที่งานนั้นเสร็จเรียบร้อยจนถึง

วันที่เปิดซองสอบราคา 
                2.6  ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ      
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554   
                2.7  ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    

3  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอกซอง                
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วนคือ 

2.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข)  บริษัทจ้ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ            
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม  และบัญชี           
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง   
  (2)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร        
ตามท่ีระบุไว้ใน(1) 

 (3)  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 
  (4)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบในข้อ   

1.7  (1) 
2.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1)  หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อ้านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2)  ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  ตามข้อ  2.5 

(3)บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ   
1.7  (2)  ส้าหรับเอกสารหลักฐานที่เป็นส้าเนา  ให้ผู้เสนอราคารับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
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4  การเสนอราคา 
 4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไข        
ใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ้านวนเงิน 
ที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข   หากมีการขูดลบตก เติม  แก้ไข             
เปลี่ยน แปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง  (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา)  ตามข้อ  1.3  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์  ค่าแรงงาน  ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
ก้าไรไว้ด้วยให้ครบถ้วน  โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา 
       ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ  
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
       ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา     
โดยภายในก้าหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  60 วันนับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  พร้อมทั้ง
เอกสารสอบราคาท้ังหมดให้ถี่ถ้วน  และเข้าใจเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร           
สอบราคา 
 4.5   ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา  รวมทั้งบัญชีรายการก่อสร้าง  (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา)  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  “ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา”  โดยระบุไว้           
หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2558”   ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับซองตั้งแต่           
วันที่  27  มกราคม พ.ศ. 2558   ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558 เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา  8.30 น. 
ถึง เวลา16.30 น.  ณ ห้องพัสดุโรงเรียนเทพศิรินทร์   เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา                 
โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็น ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ  1.6  (1)   ณ  วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาเอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.6  (2)  และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯจะ             
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัย   
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็น            
ผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วัน  นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
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 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเยาวมาลย์  
โรงเรียนเทพศิรินทร์ 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา          
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง            
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง            
ใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิก          
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม   
 5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา             
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว  คณะกรรมการฯ  จะ        
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น   เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือท่ีผิดแผกไป
จากเงื่อนไขขอเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารราเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี  ดังต่อไปนี้   
  (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน 
  (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

(1) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส้าคัญหรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
  (4)  ราคาที่เสนอมีการขูด   ลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้               
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
 5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียน        
มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนไดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
โรงเรียนมีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคา  หรือไม่ท้าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด       
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ  
และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคา               
อันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุดเสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อ          
ได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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 5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.5  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา        
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  1.6  โรงเรียนมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ  4.5  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด้าเนินการ          
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซอง 

6.  การท้าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.4  กับโรงเรียนภายใน           
5 วันท้าการ  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5               
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

6.1  เงินสด 
                6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา  หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  
3 วันท้าการของทางราชการ  และต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

6.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5  
6.4 หนังสือค้้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  

ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย  ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุใน  1.5 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา  

(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพ้นตามสัญญาจ้างแล้ว 

7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง  โดยแบ่งจ่ายออกเป็น  2  งวด  ดังนี้ 
 งวดที่  1  เป็นเงินในอัตราร้อยละ 70 %  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานทาสีและท้ารางระบาย
น้้าแล้วเสร็จ 70%  ของงานทั้งหมด  ให้แล้วเสร็จภายใน  45  วัน 
 งวดที่  2  (งวดสุดท้าย) เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ  30% ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยให้แล้วเสร็จ
ภายใน  15 วัน 

8.  อัตราค่าปรับ 
               ค่าปรับตามแบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ  0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9.  การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ  1.4  
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2  ปี           
นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับการมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน           
7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
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10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
 10.1  เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ  
 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ้างวด  หรือได้รับอนุมัติให้ใช้
เงินเพ่ิมเติม  หรือสมทบ  หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ้ารุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้ว
เท่านั้น 
 10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามที่สอบราคา
จ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจางจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของเพ่ืองานจ้างดงกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน้าเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางก้าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม          
การพาณิชยนาวีดังนี้ 
  (1)  แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)รวมทัง้จะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของ  ส้านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 

11.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาก่อสร้างจะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึนตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ 
ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค้านวณท่ีระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.9 
 สูตรการปรับราคา(สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตรของราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร ข้อ 1.9 
 

12.  ในระหว่างระยะเวลาการด้าเนินการ  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 
 

13.  เอกสารแนบท้ายประกาศ  ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสอบราคาฉบับนี้ 
 

 
 

                                                                                   
       ผู้อ้านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
                      26  กุมภาพันธ์  2558 
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