ประกาศโรงเรียนโป่ งนา้ ร้ อนวิทยา
เรื่อง สอบราคาจ้ างปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรียน
ด้วยโรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน ราคากลางของงาน
ปรับปรุ งซ่อมแซม ครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้น ๒๘๔,๕๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่ พนั ห้าร้อยบาทถ้วน)
มีวสั ดุอุปกรณ์ ดังนี้
๑. ปูพ้นื กระเบื้องเคลือบระเบียงชั้นบนและล่าง บริ เวณบันได
๔๐๘ ตร.ม.
๒. หลังคาแผ่นเหล็กรี ดลอนเคลือบอลูซิงค์ หนาไม่นอ้ ยกว่า ๐.๔ มม.
๒๓๔ ตร.ม.
๓. เหล็กกล่อง ขนาด 2*2 นิ้ว หนา 2 มม.
จานวน ๗๗ ท่อน
๔. สี น้ ามันขนาด 3.785 ลิตร
จานวน ๒ กระป๋ อง
๕. น้ ามันสน
จานวน ๒ กระป๋ อง
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ น(ได้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา
ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาจ้าง
ครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยาในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.cri2.obec.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๔-๘๐๓๓๕๙๕ หรื อ ๐๕๓-๖๗๙๐๓๕ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
ลงชื่อ................. ..............................
(นายบุญช่วย เหมยคา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ ๑ /๒๕๕๘
สอบราคาจ้ างปรับปรุ งซ่ อมแซมอาคารเรียน
ตามประกาศโรงเรียนโป่ งนา้ ร้ อนวิทยา
ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
....................................
โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์
จะสอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้าง
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรี ยน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา
ใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล

โดยแยกไว้นอกซอง

(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตรประตัว
ประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของการ
เข้าร่ วมการค้า สาเนาบัตรประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย
ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษี สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอานาจให้
บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคา ให้ชดั เจนจานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ แก้ไข ตก เติม เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือ
ชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วนในการเสนอ
ราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วยและหรื อราคาต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากร
อื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอและจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จ ไม่เกิน ๔๕ วัน ถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากโรงเรี ยนให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนยืน่ ซองสอบราคาผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ปและรายละเอียด พร้อมทั้ง
เอกสารสอบราคาทั้งหมดให้ถี่ถว้ น และเข้าใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการเปิ ดซองสอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน ” โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาที่ ๑/๒๕๕๘ ” ยืน่ โดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับซอง ตั้งแต่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา

ตาบลแม่เจดียใ์ หม่ อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่าเป็ น
ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่ และ
ประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อน หรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่ามีผู ้
เสนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามี
การกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาและประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความ
ร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคา ของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลา การเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และในกรณี ที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๕.หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรี ยน จะพิจารณาตัดสิ นราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู ้
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข ของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงานเท่านั้น
๕.๓ สานักงานสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคาหรื อในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ นสาระสาคัญ
หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ สานักงาน

มีสิทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้สานักงานมีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสิ นของสานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสานักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่
การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เป็ นต้นในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการ เปิ ดซองสอบราคา หรื อโรงเรี ยนจะให้ผเู ้ สนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผู ้
เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที่
จะไม่รับราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ ง ภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่าผูเ้ สนอราคา มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๕ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๖
สานักงานมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕
และสานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวง พิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา ที่ได้ดาเนินการไป
แล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
โรงเรี ยนภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕
ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่สานักงานโดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน
๓ วันทาการของทางราชการ และต้องเป็ นเช็คที่ผรู ้ ับเงินไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)
๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔(๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการสอบราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจาก
ข้อผูกพันตามข้อสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สานักงานจะจ่ายค่าจ้างจานวน ๑ งวด ดังนี้
งวดที่สุดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของ เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทั้งหมด
ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ดาเนินงานให้สะอาดเรี ยบร้อย ให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ ๑.๓ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙.การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อหรื อทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ ในข้อ ๑.๓
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๐ ปี ๖ เดือน 0 วัน
นับถัดจากวันที่โรงเรี ยนได้รับการมอบงานโดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดงั เดิมภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงาน จ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ การลงนามในสัญญาจะ
กระทาได้ต่อเมื่อโรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจาก เงินงบประมาณประจาปี การศึกษา ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ ผูเ้ สนอราคาซึ่งโรงเรี ยน ได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุในข้อ ๖ โรงเรี ยน อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๓ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาดาเนินการ ผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎกระทรวงและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
โรงเรี ยนโป่ งน้ าร้อนวิทยา
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘

