ประกาศโรรงเรียนโป่ งนําร้ อนวิทยา
เรือง สออบราคาจ้ างปปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารหหอประชุม
ด้วยโรงเรี ยนโปป่ งนําร้อนวิทยาา มีความประสสงค์จะสอบราคคาจ้างปรับปรุ งซ่ซอมแซมอาคารรหอประชุม ราคากลาง
ของงานปปรับปรุ งซ่อมแซซม ครังนีเป็ นเงินทังสิ น ๕๐๐,๐๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
มีวสั ดุอุปกกรณ์ ดังนี
๑. รื นถอนโครรงหลังคาไม้
588 ตร.ม..
๒. ฐานรากเสาาตอหม้อ ขนาด 40*40 ซม.* 11.20 ม.
จํานววน 22 ต้น
๓. เสาท่อเหล็กกลวง ขนาด 8*8
8 นิว หนา 4.5 มม. ยาว 6 เมมตร
จํานวน 22 ท่อน
๔. ท่อเหล็กกลลมผิวดํา ขนาดด Ø 3 นิว หนา 22.5 มม.
จํานวน
น 55 ท่อน
๕. ท่อเหล็กกลลมผิวดํา ขนาดด Ø 2 นิว หนา 22.3 มม.
จํานวน
น 55 ท่อน
๖. เหล็กตัวซี ขนาด 100*50**20*2.3 มม.
จํานววน 115 ท่อน
๗. แผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบออะลูซิงค์ หนาไ ม่นอ้ ยกว่า 0.4 มม.
จํานววน 645 ตร.ม.
ผูม้ ีสิทธิ เสนอรราคาจะต้องมีคณสมบั
ุณ ติ ดังต่ออไปนี
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพรั
พ บจ้างงานทีสอบราคาจ้
ส
าง
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบั
น ญชีรายชือผูททิ้ ิ งงานของทางราชการและได้แ้ จ้งเวียนชือแล้ล้ว
๓. ไม่เป็ นได้รัรับเอกสิ ทธิ หรื อความคุ
อ
ม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไมม่ยอมขึนศาลไททย เว้นแต่รัฐบาาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาํ สังงให้สละสิ ทธิ คววามคุม้ กันเช่นว่วานัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคั
น ดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือองต้นในการจ้างของโรงเรี ยนโโป่ งนําร้อนวิทยยา
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ผ
ร่วมกั
ว นกับผูเ้ สนออราคารายอืนทีทีเข้าเสนอราคาใให้แก่โรงเรี ยนโโป่ งนําร้อนวิทยา
ย
ณ วันปรระกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันนเป็ นการขัดขวาางการแข่งขันราาคาอย่างเป็ นธรรรม ในการสออบราคาจ้าง
ครังนี
กําหนดยืนซองงสอบราคาตังแต่วนั ที ๔ กันยาายน ๒๕๕๗ ถึงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตังแต่เวลา
๐๘.๓๐ นน. ถึงเวลา ๑๕.๐๐๐ น. ณ ห้องปประชุม โรงเรี ย นโป่ งนําร้อนวิทิ ยา และกําหนนดเปิ ดซองใบเสสนอราคา
ในวันที ๑๑๖ กันยายน ๒๕
๕๕๗ ตังแต่ ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้น้ ไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรั
ข บเอกสารสออบราคา ได้ทีโรรงเรี ยนโป่ งนํารร้อนวิทยาในวันที
น ๔ กันยายนน ๒๕๕๗
ถึงวันที ๑๕ กันยายน ๒๕
๕๕๗ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.. ถึงเวลา ๑๕.๐๐๐ น. ดูรายละเเอียดได้ทีเว็บไซซด์ www.cri2.oobec.go.th
หรื อสอบถถามทางโทรศัพท์
พ หมายเลข ๐๘
๘๔-๘๐๓๓๕๙๙๕ หรื อ ๐๕๓--๖๗๙๐๓๕ ในววันและเวลาราชชการ
ประกาศ ณ ววันที ๔ กันยายยน พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชือ..................... ..........................
(นายบุญช่
ญ วย เหมยคํา)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโป่ งนําร้อนวิ
อ ทยา

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที ๑ /๒๕๕๗
สอบราคาจ้ างปรับปรุงซ่ อมแซมอาคารหอประชุ ม
ตามประกาศโรงเรียนโป่ งนําร้ อนวิทยา
ลงวันที ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
....................................
โรงเรี ยนโป่ งนําร้อนวิทยา ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงเรี ยนโป่ งนําร้อนวิทยา อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีจะสอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิหรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของโรงเรี ยน

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตรประตัว
ประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน(ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน
พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการ
เข้าร่ วมการค้า สําเนาบัตรประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย
ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ
ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคา ให้ชดั เจนจํานวนเงินทีเสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ แก้ไข ตก เติม เปลียนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชือผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วนในการเสนอ
ราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วยและหรื อราคาต่อ
รายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสื อ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ นซึ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากร
อืน และค่าใช้จ่ายทังปวงไว้แล้ว
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอและจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็ จ ไม่เกิน ๖๐ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจากโรงเรี ยนให้เริ มทํางาน

๔.๔ ก่อนยืนซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด พร้อมทัง
เอกสารสอบราคาทังหมดให้ถีถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคา ทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนซอง สอบราคา ตามเงือนไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคา ทีปิ ดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารหอประชุม ” โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาที ๑/๒๕๕๗ ” ยืนโดยตรงต่อเจ้าหน้าทีผูร้ ับซอง ตังแต่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง
วันที ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ตังแต่เวลา๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนโป่ งนําร้อนวิทยา
ตําบลแม่เจดียใ์ หม่ อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่าเป็ น
ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่ และ
ประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อน หรื อในขณะทีมีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามี
การกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูเ้ สนอราคารายนัน
ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาและประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ีให้ความ
ร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นทีสุ ด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคา ของผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนโป่ งนําร้อนวิทยา ในวันที ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ตังแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลา การเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และในกรณี ที
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้
ดําเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๕.หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครังนี โรงเรี ยน จะพิจารณาตัดสิ นราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้
เสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อทีผิดแผกไปจากเงือนไข ของเอกสารสอบ
ราคาในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนีเฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านัน
๕.๓ สํานักงานสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชีผรู้ ับเอกสารสอบราคาหรื อในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของสํานักงาน

(๒) ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรื อลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึงอย่างใด หรื อทังหมดใน
ใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคา ทีเป็ นสาระสําคัญ
หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลงโดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ สํานักงาน
มีสิทธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้สาํ นักงานมีสิทธิทีจะ
ไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้อง
๕.๕ โรงเรี ยนทรงไว้ซึงสิ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนีเพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสิ นของสํานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทังสํานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุทีเชือได้วา่
การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมา
เสนอราคาแทน เป็ นต้นในกรณี ทีผูเ้ สนอราคาตําสุ ดเสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการ เปิ ดซองสอบราคา หรื อโรงเรี ยนจะให้ผเู้ สนอราคารายนันชีแจง และแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้วา่ ผู้
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟังได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที
จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน
๕.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่าผูเ้ สนอราคา มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ๑.๖
สํานักงานมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชือ ตามข้อ ๔.๕
และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
ในกรณี นีหากปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา ทีได้ดาํ เนินการไป
แล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
โรงเรี ยนภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕
ของราคาค่าจ้างทีสอบราคาได้ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึงดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่สาํ นักงานโดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา หรื อก่อนหน้านันไม่เกิน
๓ วันทําการของทางราชการ และต้องเป็ นเช็คทีผูร้ ับเงินไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน
๖.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)
๖.๔ หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามข้อสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สํานักงานจะจ่ายค่าจ้างจํานวน ๑ งวด ดังนี
งวดทีสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทังหมด
ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทังทําสถานทีดําเนินงานให้สะอาดเรี ยบร้อย ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙.การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทําสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุ ในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๐ ปี ๖ เดือน 0 วัน
นับถัดจากวันทีโรงเรี ยนได้รับการมอบงานโดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดงั เดิมภายใน ๕ วัน
นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ขอสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงาน จ้างครังนีได้มาจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ การลงนามในสัญญาจะ
กระทําได้ต่อเมือโรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจําปี การศึกษา ๒๕๕๗ แล้วเท่านัน
๑๐.๒ เมือโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามทีสอบราคา
จ้างแล้วถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามาโดยทาง
เรื อโดยเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยูแ่ ละสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด
ผูเ้ สนอราคาซึ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชนาวี ให้บรรทุก
สิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทยซึ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชนาวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ งสํานักงาน ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข้อ ๖ สํานักงานอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิ ทธิทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุ ด(ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาดําเนินการ ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎกระทรวงและระเบียบ
ได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
โรงเรี ยนโป่ งนําร้อนวิทยา
วันที ๔ กันยายน ๒๕๕๗

