
 
 
 

เอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษ  
ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักนอน 

ตามหนังสือเชิญชวนเสนอราคา ที่  ศธ 04268.01/ว372 
ลงวันที่  28 มีนาคม 2560  

 
  1.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะจ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่พักนอน โดยวิธีพิเศษ 
 2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ไดร้ับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน็ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชนร์่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศจ้างโดยวิธีพิเศษ 
หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม  
   2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุม้กันเช่นว่านั้น  
   2.5  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผูเ้สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  
  2.6  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดยีวกันกับงานจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 25 % ของงานจ้างแต่ละรายการ และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ  
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรยีนเชือ่ถือ 
   ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัตดิังนี ้
    (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเสนอราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบตัิด้าน
ผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมคา้มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้า
ประกวดราคาได ้
    (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแตล่ะนิตบิุคคลทีเ่ข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคณุสมบัตคิรบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเสนอราคา เว้นแต่ในกรณทีี่กิจการร่วมค้าไดม้ีข้อตกลง
ระหวา่งผูเ้ข้าร่วมคา้เป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทาง
ราชการ และแสดงหลักฐานดังกลา่วมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสรา้งของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ื่นเสนอราคาได้ 
    ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนติิ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมหีนา้ที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
   2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย     
หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 
  2.8  คู่สัญญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมลูค่า ไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 
 
 
 
 
  



  3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
   3.1  ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนติิบคุคล 
     (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน       
นิติบุคคล บญัชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
     (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (2)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิุคคลให้ยื่น ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมคา้ ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ท่ีมิใช่สญัชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนติิบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน (1)  
    (4)  เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
     (ก)  เอกสารการลงทะเบียนการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ ให้บุคคลอืน่
ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์แทน 
    (2)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานกอ่สร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกตอ้ง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการก าหนด 
ผลงานตามข้อ 2.7 เท่านั้น) 
    (3)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน  
ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไวด้้วย 
  4.การเสนอราคา 
  4.1  ใบเสนอราคารวม 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปรมิาณวสัดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเปน็เงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอื
ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคดิราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 
ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  
    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามไิด้  
   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสรา้งแล้วเสร็จ ภายใน 25 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
   4.4  ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและ
เข้าใจเอกสารการจ้างโดยวิธีพิเศษทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไข  
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเสนอราคา  ในวันท่ี 29 มีนาคม 2560  ระหว่างเวลา 14.30 น.  ถึง 16.30 น.  
   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีพิเศษ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้เสนอราคาแตล่ะรายว่า 
เป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันยื่นซองเสนอราคา 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการจัดจา้งโดยวิธีพิเศษก่อนหรือในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผูเ้สนอ
ราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมและคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และ
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกลา่วเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการจ้างโดยวิธีพิเศษ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ิเริม่ให้มีการ
กระท าดังกล่าว  
   (1)  ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 



 5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
   5.1  ในการพิจารณาผลการยื่นใบเสนอราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาราคารวม 
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคณุสมบัตไิม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วน 
หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องแล้ว คณะกรรมการจะไมร่ับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารการจ้างโดยวิธพีิเศษในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น  
   5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารจา้ง ใบเสนอราคาของโรงเรยีน 
    (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือ 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารนี ้หรือมีผลท าให้เกิดความ
ได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้เสนอราคารายอื่น  
   5.4  ในการตัดสิน คณะกรรมการ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่น
ใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
   5.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้ และ
อาจพิจารณาเลือกจา้ง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การจ้างโดยวิธีพิเศษ  
โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียน 
เป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการการจ้างโดยวิธีพิเศษและลงโทษ 
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาทีไ่ด้รับการคัดเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุทีเ่ชื่อถือได้ว่าการเสนอราคากระท าการ 
โดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
   ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสดุ เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสญัญา
ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อ
ได้ว่า ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามการจา้งโดยวิธีพิเศษให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไมเ่ป็นที่รบัฟังได้ โรงเรียนมสีิทธิที่
จะไมร่ับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  
   5.6  ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิ ไดร้ับการ
คัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไดร้ับคดัเลือกรายดังกลา่วออก 
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน  
   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีไ่ด้ด าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
  6.การท าสัญญาจ้าง 
   ผู้ชนะการจ้างโดยวิธีพิเศษจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสญัญากับโรงเรียน ภายใน 1 วัน นับถัดจาก 
วันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกันสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างท่ีชนะราคาจา้ง ให้โรงเรียน
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังตอ่ไปนี้  
   6.1  เงินสด 
   6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันท่ีที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน 3 วัน 
ท าการของทางราชการ 
   6.3  หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
   6.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
   6.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวนัท่ีผู้ชนะการเสนอราคา (ผู้รับจ้าง)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
 



  7.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการทีไ่ด้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่ก าหนดไวใ้น
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามงวดงานแต่ละรายการ 
  8.อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสญัญาจ้าง จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสญัญาต่อวัน 
  9.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบแล้วแต่กรณี 
จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนไดร้ับมอบงาน 
โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
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