
 
ประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 

เร่ือง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง 
--------------------------------------------------- 

 ดว้ยโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่านโดยไดรั้บมอบอ านาจจากส านกังาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามค าสั่งท่ี  22 / 2546  สั่ง ณ วนัท่ี  8  กรกฎาคม  2546  มีความประสงค ์
จะสอบราคาจา้ง ปรับปรุงมุง้ลวดหอนอนนกัเรียน 2  รายการ คือ 

1. หนา้ต่างมุง้ลวด จ านวน  715 บาน 
         2.    ประตูมุง้ลวด จ านวน    29 บาน 
รวมเงินทั้งส้ิน 218,000 บาท  (สองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบ
ราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน 218,000 บาท (สองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
  

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
1. เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้งดงักล่าว 

 2.   ไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ  

ผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียน ณ วนั  

ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการสอบ
ราคาจา้งคร้ังน้ี  
  ก าหนดยืน่ซองสอบราคาในวนัที ่  19 -29 มีนาคม 2556 ในวนัและเวลาราชการ ณ โรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์น่านระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และ ก าหนด  เปิดซองใบเสนอราคา  ในวนัที่  1 
เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  เป็นตน้ไป ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน อ าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน  
  ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือแบบรูปรายการไดท่ี้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ระหว่างวนัที ่ 
 19 – 29 มีนาคม 2556 ในราคาชุดละ  1,900  บาท (หน่ึงพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) หรือสอบถามทางโทรศพัท์
หมายเลข 054-690912, 054-690908 ในวนัและเวลาราชการ   
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  19 มีนาคม 2556 
 

        (ลงช่ือ)  จ.ส.อ. 
                     ( เสวก  ฉุนหอม  )   
                                                                                           ผูอ้  านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน       
 
 



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที ่ 04  / 2556 
การจ้างปรับปรุงมุ้งลวดหอนอนนักเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ลงวนัที ่  19 มีนาคม 2556 
--------------------- 

  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ต่อไปน้ีเรียกวา่ “โรงเรียน” มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้ง 

ปรับปรุงมุง้ลวดหอนอนนกัเรียน  2  รายการ คือ 
1. หนา้ต่างมุง้ลวด จ านวน  715 บาน 

         2.    ประตูมุง้ลวด จ านวน    29 บาน 
รวมเงินทั้งส้ิน 218,000 บาท  (สองแสนหน่ึงหม่ืนแปดพนับาทถว้น) ณ  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน โดยมี
ขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1   แบบรูปรายการละเอียด 
1.2   แบบใบเสนอราคา 
1.3   แบบบญัชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา) 
1.4   แบบสัญญาจา้ง 
1.5   แบบหนงัสือค ้าประกนั “หลกัประกนัสัญญา” 
1.6  บทนิยาม 

 (1)  ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
  (2)  การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
1.7  แบบบญัชีรายการ 

 (1)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
  (2)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
1.8  แบบหนงัสือมอบอ านาจ 
1.9  เง่ือนไข หลกัเกณฑ ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวธีิค านวณท่ีใชก้บัสัญญาแบบ 

ปรับราคาได ้
1.10 รายการเก่ียวกบัสถานท่ีก่อสร้าง 
1.11 บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ/หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
1.12 บญัชีรายช่ือผูมี้อ านาจควบคุม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1    ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีจะสอบราคาจา้ง  
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและ  

ไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งในนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
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2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ  

สอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ขอ้ 1.6 
2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน  

ศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
3. หลกัฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานอ่ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อก 
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

3.1  ส่วนที ่1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

ก. หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

ข. บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่
พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนา 
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของ 
การเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารท่ีระบุไวใ้น 
(1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบใน 

ขอ้ 1.7  (1) 
3.2  ส่วนที ่2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 
ใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมทั้งส าเนาบตัรประจ าตวัและส าเนาทะเบียนบา้นทั้งของผูม้อบ
อ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ 
  (2)  บญัชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 

(3) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใหเ้สนอหลกัฐานการมีอาชีพรับจา้งก่อสร้าง เช่นส าเนา 
ใบเสร็จรับเงินท่ีรับเงินค่าก่อสร้าง ส าเนาหนงัสือสัญญาจา้งหรือหนงัสือรับรองส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน
ก่อสร้างของผูว้า่จา้ง      
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(4) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.7  

(2) ส าเนาเอกสารหลกัฐานท่ีเป็นส าเนา ใหผู้เ้สนอราคารับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั 
4. การเสนอราคา 

4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มี  
เง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน
จ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอักษรโดยไม่มีการขดูลบ หรือแกไ้ข หากมีการ ขดูลบ 
ตกเติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น  
ในการเสนอราคา ใหเ้สนอเป็นเงินบาท และเสนอเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ 

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ีราคารวมท่ี
เสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั
โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  60  วนั  นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ 
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
                   4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอ ก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ  120  วนั    
นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
                   4.4  ก่อนยืน่ซองสอบราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดพร้อมทั้ง  
เอกสารสอบราคาทั้งหมดใหถ่ี้ถว้น และเขา้ใจเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคา 

       4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคา รวมทั้งบญัชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชีการ 
ประมาณราคา)  ท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง  ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงมุ้ง
ลวดหอนอนนักเรียน โดยระบุไวห้นา้ซองวา่  “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่04 / 2556 ”    ยืน่
โดยตรงต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บซองตั้งแต่ วนัที ่ 19 – 29 มีนาคม 2556  ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   เวน้
วนัหยดุราชการ ณ หอ้งกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน  
  เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตาม ขอ้ 1.6 (1)  ณ วนัประกาศสอบ
ราคาหรือไม่และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาวา่มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมดา ขอ้ 1.6 (2)  และ
คณะกรรมการเช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ  
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จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงานเวน้แต่ คณะกรรมการฯจะ
วนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็น ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของทางราชการ และ
มิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
  ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนั นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด  

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ 
การคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ หอ้งกลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน ใน  วนัที ่1  
เมษายน  2556  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นตน้ไป 

การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ 
ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่และ
ในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได้ 

 5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                          5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม  

    5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ 
ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม ขอ้ 3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้ง ตาม ขอ้ 4  แลว้คณะกรรมการ ฯ 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือท่ีผดิ
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ จะ
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น  

5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี  
ดงัต่อไปน้ี             

1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐาน  
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
                                   2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึง    
อยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

        3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น  
สาระส าคญัหรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน                                                             
                                   4)  ราคาท่ีเสนอมีการ ขูด ลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงโดยผูเ้สนอราคามิไดล้ง 
ลายมือช่ือ พร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
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5.4  ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  

หรือโรงเรียนมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ  ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ีย วขอ้งกบัผูเ้สนอ
ราคาได ้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกตอ้ง  

5.5  โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ี  
เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณาทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
มิได ้รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู ้
เสนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  

ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา  
ได ้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผู้เ้สนอราคารายนั้นช้ีแจง และแสดงหลกัฐานท่ีท าให้
เช่ือไดว้า่ ผูเ้สนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้
โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมี  
สิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบั 
ผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6  โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.5  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 

 ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้

6  การท าสัญญาจ้าง 
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุใน ขอ้ 1.4  กบัโรงเรียน 

ภายใน 7  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัเป็นจ านวนเงินเท่ากบั ร้อยละ 5 ของราคา
ค่าจ้าง  ท่ีสอบราคาไดใ้หโ้รงเรียนยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  

      6.1  เงินสด 
                                 6.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหนา้
นั้นไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการและตอ้งเป็นเช็คท่ีผูรั้บเงินไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน  

      6.3  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนั ดงัระบุ 
ในขอ้ 1.5   
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6.4  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทัเงินทุน  

หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบธุรกิจค ้า
ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดย
อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน ขอ้ 1.5   
                                 6.5   พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา 
(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

7.     ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
         โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจา้ง เป็น 1 งวด ดงัน้ี 

   งวดท่ี  1   (งวดสุดทา้ย) จ่ายเงินเป็นจ านวนร้อยละ 100 ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดท้  าการ 
ปรับปรุงมุง้ลวดหอนอนนกัเรียน เสร็จเรียบร้อยถูกตอ้งตามแบบรูปรายการและรายละเอียด พร้อมทั้งท าความ
สะอาดบริเวณก่อสร้างใหเ้รียบร้อยตามสัญญา ระยะเวลาท างาน 120 วนั 

8.   อตัราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ขอ้ 15  จะก าหนดในอตัราร้อยละ 0.1 ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
      ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้  

1.4 แลว้แต่กรณีจะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นบั
ถดัจากวนัท่ีโรงเรียนไดรั้บการมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 
15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

   10.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
10.1  เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการค่า  

ปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงก่อสร้างประกอบ  ปี 2556      
  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวดหรือไดรั้บ  

อนุมติัใหใ้ชเ้งินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชเ้งินบ ารุงการศึกษา หรือไดรั้บอนุมติัให้
เปล่ียนแปลงรายการแลว้เท่านั้น 
  เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคาใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามท่ีสอบราคา 
จา้งแลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้ง
น าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะต้องปฏิบติัตามกฏหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
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(1)  แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังานคณะกรรมการ  

ส่งเสริมการพาณิชยนาว ีภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจา้งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย  
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาว ี ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทยซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน  

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.2 ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี  
ทางราชการก าหนดดงัระบุใน ขอ้ 6  โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี)  
รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

10.3 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้ 
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

12.  การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ 
ในระหวา่งระยะเวลาการด าเนินการผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและ 

ระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 13.  เอกสารแนบท้ายประกาศ  ถือเป็นส่วนหน่ึงของประกาศสอบราคาฉบบัน้ี 
 
 

 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


