
ประกาศโรงเรียนสุทธสิริโสภา
เรือง  สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกฬีาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา

------------------------------------------------------------------------
ดว้ยโรงเรียนสุทธสิริโสภา โดยไดรั้บมอบอาํนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ตาม

คาํสังสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ที 22/2546 ลงวนัที 8 กรกฎาคม 2546 เรือง  มอบอาํนาจการ
สังซือสังจา้งและการดาํเนินการตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้ง
ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา  โดยใชเ้งินงบประมาณปี 8 ตามรายละเอียดดงันี

จา้งเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงคก์รมพลศึกษา ขนาด 16 x 26 เมตร  มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ยบ์อล
และเซปัคตะกร้อ  ตีเส้นสนามวอลเลยบ์อลและเซปัคตะกร้อมาตรฐาน งบประมาณ 25,0 บาท

ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี
.  เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีสอบราคาจา้งดงักล่าว
.  ไม่เป็นผูที้ถูกระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแ้จง้เวยีนชือแลว้
.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้

เสนอราคาไดมี้คาํสังใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นนั
.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืนทีเขา้เสนอราคา  ใหแ้ก่โรงเรียนสุทธสิริ

โสภา ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการ
สอบราคาจา้งครังนี

กาํหนดดูสถานทีก่อสร้างตงัแต่วนัที 7 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8 จนถึงวนัที 15 เดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8 เวน้วนัหยดุราชการ ระหวา่งเวลา .   น. ถึงเวลา .   น. ณ  โรงเรียนสุทธสิริโสภา

กาํหนดยืนซองสอบราคาตงัแต่บดันี จนถึงวนัที 15 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8 ระหวา่งเวลา
. น. – . น. เวน้วนัหยดุราชการ ณ หอ้งพกัครู โรงเรียนสุทธสิริโสภา หมู่ที 9 ตาํบลนาทบัไฮ อาํเภอรัตนวาปี

จงัหวดั หนองคาย  และกาํหนดเปิดซองสอบราคา ในวนัที 18 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8 ตงัแต่เวลา .
น.  เป็นตน้ไป ณ ห้องประชุม โรงเรียนสุทธสิริโสภา หมู่ที 9 ตาํบลนาทบัไฮ   อาํเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย

ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาไดที้หอ้งพกัครู โรงเรียนสุทธสิริโสภา หมู่ที 9 ตาํบล
นาทบัไฮ   อาํเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย  ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไปจนถึง วนัที 15 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข - 950 , 081 - 9549662 ในวนัและเวลาราชการ

ประกาศ ณ  วนัที 6 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8

ลงชือ
(นายสุรศกัดิ  พนัธ์ุวงษา)

ตาํแหน่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา



เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที 2 / 8
การจ้างก่อสร้างลานกฬีาอเนกประสงค์กรมพลศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนสุทธสิริโสภา ลงวนัที 6 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558
**********************

โรงเรียนสุทธสิริโสภา ต่อไปนีเรียกวา่ “โรงเรียน” มีความประสงค์ สอบราคาจา้งก่อสร้างลานกีฬา
อเนกประสงคก์รมพลศึกษา  โรงเรียนสุทธสิริโสภา ตาํบลนาทบัไฮ อาํเภอรัตนวาปี จงัหวดัหนองคาย
มีรายละเอียด ดงันี

- ลานคอนกรีต  ขนาด x 26 เมตร จาํนวน   ลาน
- มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ยบ์อลและเซปัคตะกร้อ
- ตีเส้นสนามวอลเล่ยบ์อลและเซปัคตะกร้อ ขนาดมาตรฐาน

ราคากลาง 25,0 บาท (หนึงแสนสองหมืนหา้พนับาทถว้น)
โดยมีขอ้ แนะนาํและ ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบญัชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา)
1.4 แบบสัญญาจา้ง
1.5 แบบหนงัสือคาํประกนั “หลกัประกนัสัญญา”
1.6 บทนิยม

(1) ผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม

1.7 แบบบญัชีเอกสาร
(1) บญัชีเอกสารส่วนที 1
(2) บญัชีเอกสารส่วนที 2

1.8 แบบหนงัสือมอบอาํนาจ
1.9 เงือนไข หลกัเกณฑ ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวธีิการคาํนวณทีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาได้
1.10 รายการเกียวกบัสถานทีก่อสร้าง

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานทีจะสอบราคาจา้ง
2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้ถูกระบุชือไวใ้นบญัชีรายชือผูทิ้งงานของทางราชการ  และไดแ้จง้เวยีนชือ

แลว้    หรือไม่เป็นผูที้ไดรั้บผลของการสังใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ณ วนัประกาศสอบราคา

หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6



2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนัซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสังใหส้ละสิทธิและความคุม้กนัเช่นวา่นนั

3. หลกัฐานการเสนอราคา
ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคาโดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคา

เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที 1 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) หา้งหุน้ส่วนสามญั หรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืนสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง
(ข) บริษทัจาํกดั     หรือบริษทัมหาชนจาํกดั   ใหย้ืนสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืนสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็น
หุน้ส่วน พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้    ใหย้ืนสาํเนาสัญญาของการเขา้
ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีทีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ใหย้ืนสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืนเอกสารตามทีระบุไวใ้น (1)

(4) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถา้มี)
(5) บญัชีเอกสารส่วนที 1 ทงัหมดทีไดย้ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ้ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที 2 อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี
(1) หนงัสือมอบอาํนาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย   ในกรณีทีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคล

อืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บญัชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบญัชีการประมาณราคา) ซึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ อุปกรณ์

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทงักาํไรไวด้ว้ย
(3) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาใหเ้สนอหลกัฐานการมีอาชีพรับจา้งงานก่อสร้าง เช่น สาํเนา

ใบเสร็จรับเงินทีรับเงินค่าก่อสร้าง สาํเนาหนงัสือสัญญาจา้งหรือหนงัสือรับรอง สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง
ของผูว้า่จา้ง

(4) บญัชีเอกสารส่วนที 2 ทงัหมดทีไดย้ืนพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.7 (1)



4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืนเสนอราคาตามแบบทีกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไขใด ๆ ทงัสิน

และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือชือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินทีเสนอจะตอ้งระบุ
ตรงกนัทงัตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปลียนแปลงจะตอ้งลง
ลายมือชือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ

ราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทงันีราคารวมทีเสนอจะตอ้ง
ตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวม
ทงัสินซึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใชจ่้ายทงัปวงไวแ้ลว้

ราคาทีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 45 วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาทีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน 60 วนันบัถดัจากวนัลงนาม
ในสัญญาจา้ง

4.4 ก่อนยืนซองสอบราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด พร้อมทัง เอกสารสอบ
ราคาทงัหมดใหถี้ถว้น และเขา้ใจเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสารสอบราคา

4.5 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืนซองใบเสนอราคาทีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง “ประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา” โดยระบุไวห้นา้ซองวา่ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที 2 / 2558 ” ยืนโดยตรงต่อ
เจา้หนา้ทีผูรั้บซองตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป จนถึงวนัที 18 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8 ระหวา่งเวลา . น. ถึง

. น. เวน้วนัหยดุราชการ ณ โรงเรียนสุทธสิริโสภา
เมือพน้กาํหนดเวลายืนซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผู ้

เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ตามขอ้ 1.6 (1) ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่ และ
ประกาศรายชือผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่ มีผู ้
เสนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 (2) และ คณะกรรมการฯ เชือวา่
มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผูเ้สนอราคารายนนั
ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาและประกาศรายชือผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการ    คดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนันเป็นผูที้ใหค้วาม
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็น   ผูริ้เริมใหมี้การกระทาํดงักล่าว

ผูเ้สนอราคาทีถูกตดัรายชือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ณ วนัประกาศสอบราคาหรือเป็นผูเ้สนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสังดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนันบัแต่วนัทีไดรั้บ
แจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นทีสุด



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการ   คดัเลือก
ดงักล่าวขา้งตน้ ณ โรงเรียนสุทธสิริโสภา ในวนัที 18 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 8 ตงัแต่เวลา . น. เป็นตน้ไป

การยืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้แต่
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง และในกรณีที
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาทีได้
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได้

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครังนี โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม
5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยนืหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้ง

หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3 หรือยืนซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของ
ผูเ้สนอราคารายนนั เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือทีผดิแผกไปจากเงือนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนทีมิใช่สาระสาํคญั  ทงันีเฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นวา่ จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านัน

5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี ดงัต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชือผูเ้สนอราคารายนนั ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร

สอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชือผูเ้สนอราคาอยา่งหนึงอยา่งใด หรือ

ทงัหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารสอบราคา ทีเป็นสาระสาํคญัหรือมี

ผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอืน
(4) ราคาทีเสนอมีการขดู ลบ ตก เติม แกไ้ข เปลียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชือ พร้อม

ประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว้
5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียน มีสิทธิ

ใหผู้เ้สนอราคาชีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอืนใดทีเกียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได้โรงเรียนมีสิทธิที
จะไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง

5.5 โรงเรียนทรงไวซึ้งสิทธิทีจะไม่รับราคาตาํสุด หรือราคาหนึงราคาใดหรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได ้และ
อาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา    ทงันีเพือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และให้
ถือวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทังโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาทีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุทีเชือไดว้า่การเสนอราคากระทาํไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

ในกรณีทีผูเ้สนอราคาตาํสุดเสนอราคาตาํจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผู้เ้สนอราคารายนันชีแจง และแสดงหลกัฐานทีทาํใหเ้ชือไดว้า่ผู ้



เสนอราคาสามารถดาํเนินงานตามสอบราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์  หากคาํชีแจงไม่เป็นทีรับฟังไดโ้รงเรียนมีสิทธิทีจะ
ไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนัน

5.6 ในกรณีทีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ตามทีไดป้ระกาศรายชือไว ้ตามขอ้ 4.5 เป็นผูเ้สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน ณ วนั
ประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาทีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6
โรงเรียนมีอาํนาจทีจะตดัรายชือผูเ้สนอราคาทีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายชือ ตามขอ้ 4.5
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนันเป็นผูทิ้งงาน

ในกรณีนีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาทีได้ ดาํเนินการไปแลว้จะ
เป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาดงักล่าวได้

6. การทาํสัญญาจ้าง
ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.4 กบัโรงเรียนภายใน 7 วนั นบัถดั

จากวนัทีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5 ของราคาค่าจา้งทีสอบราคาได้
ใหโ้รงเรียนยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึงอยา่งใด  ดงัต่อไปนี

6.1 เงินสด
6.2 เช็คทีธนาคารสังจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวนัทีทีทาํสัญญา หรือก่อนหนา้นนัไม่เกิน 3 วนัทาํ

การของทางราชการ และตอ้งเป็นเช็คทีผูรั้บเงินไม่ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
6.3 หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคาํประกนั ดงัระบุในขอ้ 1.5
6.4 หนงัสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน   หรือบริษทัเงินทุน

หลกัทรัพยที์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามแบบหนงัสือคาํประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5

6.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัทีผูช้นะการสอบราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้

จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนสุทธสิริโสภา จะ จ่ายเงินค่าจา้งจาํนวน งวด ดงันี

งวดที เป็นจาํนวนเงินในอตัรา ร้อยละ   ของค่าจา้ง เมือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทงัหมดใหแ้ลว้เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทงัทาํสถานทีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย

8. อตัราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 15 จะกาํหนดในอตัราร้อยละ 0.1 ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั



9. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง
ผูช้นะการสอบราคาซึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาจา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แลว้แต่กรณี

จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ …-….. เดือน ……2……. ปี
นบัถดัจากวนัทีโรงเรียนไดรั้บการมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน…15...วนั นบัถดัจากวนัทีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
10.1 เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งครังนี  ไดม้าจากเงินงบประมาณปี 8
การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมือ โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินประจาํงวด หรือไดรั้บอนุมติั   ใหใ้ชเ้งิน

เพิมเติม  หรือสมทบ  หรือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชเ้งินบาํรุงการศึกษา  หรือไดรั้บอนุมติัให้เปลียนแปลงรายการแลว้เท่านนั
10.2 เมือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง   และไดต้กลงจา้งตามที สอบราคาจา้งแลว้

ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสังหรือนาํสิงของมาเพืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนันตอ้งนาํเขา้มาโดยทาง
เรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามทีรัฐมนตรี     วา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย  วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดงันี

(1) แจง้การสังหรือนาํสิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อสาํนกังานคณะกรรมการ   ส่งเสริม
การพาณิชยนาวภีายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัทีผูรั้บจา้งสังหรือซือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของที
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืนได้

(2) จดัการใหสิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวใีห้
บรรทุกสิงของนนั   โดยเรืออืนทีมิใช่เรือไทยซึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนนัก่อนบรรทุกของลงเรืออืนหรือเป็นของ
ทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืน

(3) ในกรณีทีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี

10.3 ผูเ้สนอราคาซึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญา   หรือขอ้ตกลงภายในเวลาทีทางราชการกาํหนด
ดงัระบุในขอ้ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิทีจะแกไ้ข  เพิมเติมเงือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของ สาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี)

11. ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการ ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กฎหมายและระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด

12. เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็นส่วนหนึงของประกาศสอบราคาฉบบันี

โรงเรียนสุทธสิริโสภา
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