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...................................................... 
                 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า " กรม " มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างซ่อมแซม
อาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) ณ อาคาร
หอประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้
 
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ี สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคา เป็น ๒ ส่วน คือ  
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



                                       (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                               (๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประชาชน 
                               (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                               (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                               (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน  ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                               ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๗ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและ เข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง  
ถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุด
ทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า " ใบเสนอราคาตามเอกสาร  
สอบราคา เลขที ่จ๐๐๒/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องธุรการ (งานพัสดุ) โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 
                               เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด 
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบ



ราคา หรือไม ่และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                               หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                               ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  
                               คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย ในวันที ่๗ กันยายน ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                               การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ี
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  
                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                               (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสาร สอบราคา ของกรม 
                               (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                               (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                               (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการ สอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือ
กรม มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิ
ท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ กรมทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการ สอบ
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือ



ได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา หรือกรมจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตาม สอบราคาจ้าง ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น  
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ
ตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
                  
                  ๖. การท าสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่
เกิน ๓ วัน ท าการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ สอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                  
                  ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                       กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้
ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี ้
                               (๑) เมื่อปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่
เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                               (๒) เมื่อปริมาณงานท่ีท าส าเร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอ้ยห้าสิบ) ของ
ปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                               (๓) เมื่อปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ี
ก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มชดเชยเป็น



ค่า overhead และ mobilization ส าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณ
งานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตาม
สัญญา 
                               (๔) กรมจะจ่ายเงินท่ีเพิ่มข้ึน หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีกรมจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
                               กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานท่ีท าเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจ้าหน้าท่ีของกรมได้ท าการตรวจสอบผลงานท่ีท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญา
ทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
                               การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานท้ังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 
                  ๘. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                  
                  ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารดุบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีกรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                  
                  ๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                       ๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงาน จ้าง ครั้งนี ้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                               การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                       ๑๐.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้ 
                               (๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                               (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                               (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว ้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง
งานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                  



                  ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินงานผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
  
  

โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
  

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 



งานปรับปรุง/ซอมแซม  อาคารหอประชุมเอนกประสงค แบบ ปร.4(ก)

สถานที่  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จังหวัด  เชียงราย

ประมาณราคาโดย  นายจักรินทร  ชาวดร 23 สิงหาคม 2560

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

1 830 ตร.ม 180 149,400.00     39 32,370.00         181,770.00     

2 830 ตร.ม 40 33,200.00      20 16,600.00         49,800.00      

3 8 จุด -               100 800.00             800.00          

-               -                 -               

1 40 ชุด 2380 95,200.00      80 3,200.00          98,400.00      

2 1 ชุด 3850 3,850.00        80 80.00              3,930.00        

3 12 มวน 800 9,600.00        80 960.00             10,560.00      

4 250 เสน 38 9,500.00        10 2,500.00          12,000.00      

-               -                 -               

1 150 ตร.ม 140 21,000.00      20 3,000.00          24,000.00      

1 10 บาน 2800 28,000.00      280 2,800.00          30,800.00      

2 10 ดาน 2800 28,000.00      280 2,800.00          30,800.00      

442,860.00    

   (ลงชื่อ)........................................ผูประมาณราคา

              (นายจักรินทร  ชาวดร)    (นายบุญเทพ พิศวง)

   (ลงชื่อ)..........................................................รับรองถูกตอง

ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาวันที่

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
 รวมคาวัสดุ  

และคาแรงงาน
หมายเหตุ

คาวัสดุ คาแรงงาน

งานฝาภายใน

งานฝาภายนอกรอบอาคาร

ผนังปดชองลมใตหลังคาดวยเมทัลชีท

งานรื้อโคมไฟเกาและสายไฟ

งานระบบแสงสวาง

โคมไฮเวย 400 w ศก.18  แบบฝงในฝา

ตูคอนซูเมอรยูนิต 1 เฟส 2 สาย63A 14 ชอง

งานทาสีฝา

ฝายิบซั่มบอรด 9 มม คราวซีราย

ประตูกระจกสีชา หนา 6mm ขนาด 2.5x1  เมตร พรอมกรอบ

สาย 1x4 ตร.มม 750 V

ทอ PVC เหลือง

ผนังกระจกสีชา หนา 6 มม. พรอมคราวอลูมิเนียม 7 ตารางเมตร/ดาน

งานผนังประตู

บานอลูมิเมียนสีชา โชคอัพฝงในตัววงกบ พรอมมือจับอลูมิเนีย

รวมหนา 1



งานปรับปรุง/ซอมแซม  อาคารหอประชุมเอนกประสงค แบบ ปร.4(ก)

สถานที่  โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม  จังหวัด  เชียงราย

ประมาณราคาโดย  นายจักรินทร  ชาวดร 23 สิงหาคม 2560

ราคาตอหนวย จํานวนเงิน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน

-               -                 -               

1 298       ตร.ม 40.00           11,920.00      40.00          11,920.00         23,840.00      

2 664       ตร.ม 40.00           26,560.00      40.00          26,560.00         53,120.00      

3 84        ตร.ม 40.00           3,360.00        40.00          3,360.00          6,720.00        

4 เทคานเอ็นทับหลัง วงกลบประตู คสล. 20        ม 60.00           1,200.00        -                 1,200.00        

5 งานทาสีภายในอาคาร สีน้ําอะคลีลิก100% มอก 387       ตร.ม 40.00           15,480.00      35.00          13,545.00         29,025.00      

6 1,036    ตร.ม 40.00           41,440.00      20.00          20,720.00         62,160.00      

7 120       ตร.ม 430.00         51,600.00      80.00          9,600.00          61,200.00      

-               -                 -               

1 112       ตร.ม -               30.00          3,360.00          3,360.00        

1 112       ตร.ม 440.00         49,280.00      30.00          3,360.00          52,640.00      

2 40        ตร.ม 180.00         7,200.00        40.00          1,600.00          8,800.00        

3 1          หนวย 20,000.00     20,000.00      -                 20,000.00      

322,065.00     

605,790.00     400,432.00       764,925.00    

   (ลงชื่อ)........................................ผูประมาณราคา

              (นายจักรินทร  ชาวดร)    (นายบุญเทพ พิศวง)

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคาวันที่

ลําดับที่ รายการ จํานวน หนวย
คาวัสดุ คาแรงงาน  รวมคาวัสดุ  

และคาแรงงาน
หมายเหตุ

ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

สรุปคางาน หนา 1-2

   (ลงชื่อ)..........................................................รับรองถูกตอง

งานปดชองลมใชปูนซีเมนต

งานฉาบเรียบปดชองลม 2 ดาน

งานกอบล็อคปดชองประตู รวมบนคอสองทับวงกลบ หนา 9 ซม.

งานทาสีภายนอกอาคาร สีน้ําอะคลีลิก100% มอก

งานตกแตงผนังดวยไมอัดสัก พรอมคิ้ว และบัว

งานปรับปรุงพื้นเวที ไมปาเก หนา 19 มม

งานฝาเวที

งานตกแตงฉากหลังเวทีเวที 

งานรื้อถอนเวที

งานปรับปรุงเวที

รวมหนา 2

งานผนัง
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