
 

ค ำสั่ง โรงเรียนบ้ำนสบเป็ด 
ท่ี ๑๘๙/๒๕๕๙ 

เร่ือง แต่งต้ัง คณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ส ำหรับกำรสอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ๒๐๕/๒๖ 
(๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 

 
                  ด้วย โรงเรียนบ้านสบเป็ด มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ 
(๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอแต่งต้ัง
รายช่ือต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการก าหนดราคากลาง ส าหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ 
(๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 
                 ๑. นายกรวัฒน์ โนพิยะ ประธานกรรมการฯ 
                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด 
                 ๒. นายสมุห์ มงคล กรรมการ 
                      ครู ช านาญการพิเศษ 
                 ๓. นายวัฒนศักดิ์ เทพเสน กรรมการและเลขานุการ 
                      ครูช านาญการ 
 
                  
 
  
                                                                                        ส่ัง ณ วันท่ี ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายพีระพงษ ์ไชยเชิด)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด  

 
 

 

 

 

 

 



 

             บันทึกข้อควำม 

 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านสบเป็ด 
 

ท่ี ๑/๒๕๖๐ วันท่ี    ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง รายงานขอซื้อขอจ้าง 
 

    
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด 
 
                    ด้วย โรงเรียนบ้านสบเป็ดมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ 
(๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
               ๑. เหตุผลและความจ าเป็น 
         เนื่องจากโรงเรียนบ้านสบเป็ดได้รับจัดสรรงบประมาณ จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาน่าน 
เขต 2 ประจ าประงบประมาณ พ.ศ.2559 แผนงาน : บริหารจัดการกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โครงการมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ งบกลาง รายการส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เป็นค่าก่อสร้าง 
บ้านพักครู 205/26 
                ๒. รายละเอียดของพัสดุ 
          บ้านพักครู 205/26 
               ๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
            
               ๔. วงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
                    เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๗๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท 
 
               ๕. ก าหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 
                    ก าหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
               ๖. วิธีท่ีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลท่ีต้องซื้อหรือจ้าง 
                    ด าเนินการสอบราคา เนื่องจากโรงเรียนบ้านสบเป็ดไดรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แผนงาน : บริหารจัดการกรณีฉุกเฉินหรือ
จ าเป็น โครงการมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลท่ัวประเทศ งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น ให้กับโรงเรียนในสังกัด ท้ังนี้โรงเรียนบ้านสบเป็ดได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าก่อสร้าง บ้านพัก
ครู ๒๐๕ / ๒๖ 
 
 
               ๗. ข้อเสนออื่นๆ 

   



                    ๗.๑ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน 
                    ๗.๒ ออกประกาศสอบราคา 
 
               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 
               ๑. อนุมัติให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าว
ข้างต้น 
               ๒. ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการฯ 
               ๓. ลงนามในประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 
 
  

(นายพีระพงษ์ ไชยเชิด) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าส่ัง โรงเรียนบ้านสบเป็ด 
ท่ี ๑๘๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการสอบราคา
จ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 

 
                  ด้วย โรงเรียนบ้านสบเป็ด มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ 
(๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงขอแต่งต้ัง
รายช่ือต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน ส าหรับการสอบ
ราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 
                 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
                 ๑. นางอัจฉราภรณ์ กิติวงศ์ ประธานกรรมการฯ 
                      ครูช านาญการพิเศษ 
                 ๒. นางศุภมาส แสนพิช กรรมการ 
                      ครู ช านาญการพิเศษ 
                 ๓. นางสาวสุทิม ล าน้อย กรรมการและเลขานุการ 
                      ครูช านาญการพิเศษ 
                 คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
                 ๑. นายสมุห์ มงคล ประธานกรรมการฯ 
                      ครู ช านาญการพิเศษ 
                 ๒. นายสันชัย ศิริลักษณ์ กรรมการ 
                      ครูช านาญการ 
                 ๓. นายจักรวรรด์ิ ญาณกรสกุล กรรมการและเลขานุการ 
                      ครูช านาญการพิเศษ 
                 ผู้ควบคุมงาน 
                 ๑. นายเพชร ค าครุฑ ประธานกรรมการฯ 
                      ครูช านาญการพิเศษ 
                 ๒. นายนิยม ไพรสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
                      ครู ช านาญการ 
               
                                                                                       ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายพีระพงษ ์ไชยเชิด)  
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด  



 
          

เอกสำร สอบรำคำจ้ำง เลขที่ ๑/๒๕๕๖๐ 
สอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 

ตำมประกำศ โรงเรียนบ้ำนสบเป็ด 
ลงวันที่ ๑๗ ตุลำคม ๒๕๕๙ 

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

                 โรงเรียนบ้านสบเป็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 
๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  
 
                 ๑. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำร สอบรำคำ 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรบัเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                                (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
                       ๑.๖ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๗     แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                       ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียม
กันและเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้)  
  
                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ี สอบราคาจ้าง 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ  
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรม 
                       ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานท่ี สอบราคาจ้าง 



ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๖๑,๒๐๐.๐๐ บาทและเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีกรมเช่ือถือ 
 
                  ๓. หลักฐำนกำรเสนอรำคำ 
                       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) หลัหฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพานิชย์ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                (๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) 
 
                  ๔. กำรเสนอรำคำ 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกนัท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน ในการ
เสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือ



ต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและ
ตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
                                ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลง นามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท างาน  
                       ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและ เข้าใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                       ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) โดยระบุไว้ทีห่น้าซองว่า "ใบ
เสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี๑/๒๕๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันท่ี ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
๕๕๑๔๐ 
                                เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม ่และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินจิฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก ดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔๐ ในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป  
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ี
ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำรำคำ 
                       ๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 



                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯจะไม่รับพิจารณา
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น  
                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของกรม 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไขเปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรม มี
สิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่
รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ กรมทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสิน ของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                                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 วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๖ กรมมีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ
ตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                  ๖. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา



ค่าจ้างท่ี สอบราคา ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                       ๖.๑ เงินสด 
                       ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วัน
ท าการ 
                       ๖.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๖.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑ .๔ (๑) 
                       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับ
จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 
                  ๗. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
                       กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการท่ีได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้
ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี ้
                                (๑) เมื่อปริมาณงานท่ีท าเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอ้ยยี่สิบห้า) แต่ไม่
เกินร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีก าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
                                (๒) เมื่อปริมาณงานท่ีท าส าเร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) 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) กรมจะจ่ายเงินท่ีเพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามท่ีกรมจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร 
                                กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานท่ีท าเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจ้าหน้าท่ีของกรมได้ท าการตรวจสอบผลงานท่ีท าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นท่ีพอใจตรงตามข้อก าหนดแห่งสัญญา
ทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
                                การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานท้ังหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 
                  ๘. อัตรำค่ำปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
                  ๙. กำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 



                       ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารดุบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันท่ีกรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
                  ๑๐. กำรหักเงินประกันผลงำน 
                       ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็น
ประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งส้ินไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อ
หน่วย) หรือของค่าจ้างท้ังหมด (ส าหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 
                       ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคาร ซึ่งออกโดย ธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ าประกัน
ของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) มาวาง
ไว้ต่อกรม เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
                       กรมจะคืนเงินประกนัผลงานและ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อม
กับการจ่าย เงินงวดสุดท้าย 
 
                  ๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในกำรเสนอรำคำและอื่น ๆ 
                       ๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงนิค่าก่อสร้างจาก เงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                                ราคากลางของงานก่อสร้างในการ สอบราคา ครั้งนี้เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๗๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันส่ีร้อยบาทถ้วน) 
                       ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม สอบราคา
จ้าง แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้ 
                                (๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                (๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                       ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว ้ในข้อ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง



งานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงาน อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
                  ๑๒. กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง 
                       การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
                       ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                       สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายใน ระยะเวลาท่ีกรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕  
 
                 ๑๓. มำตรฐำนฝีมือช่ำง 
                       เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้วผู้
เสนอราคา จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝีมือช่างจาก ปวส.ก่อสร้าง ปวส.ไฟฟ้า ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวน
อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้  
                       ปวส.ก่อสร้าง /ปวส.ไฟฟ้า 
  
                 ๑๔. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ 
                       ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดย เคร่งครัด 
  
  

โรงเรียนบ้านสบเป็ด 
  

๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกำศ โรงเรียนบ้ำนสบเป็ด 
เร่ือง สอบรำคำจ้ำงก่อสร้ำงบ้ำนพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ ) 

  
             โรงเรียนบ้านสบเป็ดมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ (๗๒.๑๑.๑๐.๐๖ 
) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังส้ิน ๗๒๒,๔๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นสองพันส่ี
ร้อยบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีสอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงนิไม่
น้อยกว่า ๓๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของโรงเรียนบ้านสบเป็ด 
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านสบ
เป็ด ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาจ้างครั้งนี้ 
          ก าหนดดูสถานท่ีก่อสร้างในวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียน
บ้านสบเป็ด 
          ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔๐ และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน
วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ท่ี โรงเรียนบ้านสบเป็ด ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ๕๕๑๔๐ ใน
วันท่ี ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖-๑๑๖๒๓๔๓ ในวนัและเวลา
ราชการ 
  
 
 
  
                                                                             ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายพีระพงษ ์ไชยเชิด)  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบเป็ด  

 

 


