ประกาศโรงเรียนคลองเกลือ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร 2 หลัง
ประจาปีงบประมาณ 2560
-------------------------------ด้วยโรงเรียนคลองเกลือ โดยผู้อานวยการโรงเรียนคลองเกลือได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสัง่ ที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 มี
ความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสีอาคาร 2 หลัง
ราคากลางของงานก่อสร้างในครัง้ นี้ 532,300.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ผู้เสนอราคา ไม่เป็นผูท
้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห
์ รือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผู้เสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิ บื้องต้นของโรงเรียนคลองเกลือ
5. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่
โรงเรียน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในสอบ ราคาจ้างครัง้ นี้
กาหนดดูสถานทีก่ ่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 –15.30 น. ณ โรงเรียนคลองเกลือ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
กาหนดการยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึงเวลา16.30 น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคลองเกลือ ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา
10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ โรงเรียนคลองเกลือ
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนคลองเกลือ ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 3
มีนาคม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nonedu2.net หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-5732093 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
ลงชื่อ.....................................................
(นายปณต จตุพศ)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนคลองเกลือ

เอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 08/2560
สอบราคาจ้างทาสีอาคาร 2 หลัง
ตามประกาศโรงเรียนคลองเกลือ
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
----------------------------------ด้วยโรงเรียนคลองเกลือ ซึง่ ต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียน”มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทาสี
อาคาร 2 หลัง ณ โรงเรียนคลองเกลือ ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดย
มีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารการจ้าง
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีรายการก่อสร้าง(แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(3) หลักประกันผลงาน
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอานาจ
1.9 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตาม BQQ.(Bill of Quantitoes) ตามรายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็น
การเปิดเผยเพือ่ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพือ่ ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้)
1.10 รายการเกี่ยวกับสถานทีก่ ่อสร้าง
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีจ่ ะสอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
1.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นนิตบิ ุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบ
ราคาจ้าง
1.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี)
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ
1.7(1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สาเนาหนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอ
ราคามอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีรายการก่อสร้าง (แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา) ซึ่งจะต้องแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ์ค่าแรง ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ 1.7 (1)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารการจ้างนี้โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินทีเ่ สนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้าง(แบบสรุปบัญชี
การประมาณราคา) ตามข้อ 1.3 ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้ง
กาไรไว้ด้วยให้ครบถ้วน โดยยื่นรวมในซองใบเสนอราคา

ในการเสนอราคา ให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนีร้ าคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงเอาไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา มิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 60 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียดพร้อม
ทั้งเอกสารสอบราคาทั้งหมดให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบการจ้างทั้งหมดเสียก่อนจะตกลงยื่นซองราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารการสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาทีป่ ิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
“ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบ
ราคาจ้างเลขที่ 08/2560 ” ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับซอง ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ถึงวันที่
3 มีนาคม พ.ศ. 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนคลองเกลือ ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อพ้นกาหนดยื่นซอง
ราคาแล้ว จะไม่รบั ซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายการว่า
เป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6(1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มสี ิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มกี ารเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6(2) และคณะกรรมการฯ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอ
ราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิ์ได้รับการคัดเลือก และ
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผูท้ ี่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ ิเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถกู ตัดรายชื่ออกจากการเป็นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ ระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นทีส่ ุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มสี ิทธิได้รบั การคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องธุรการโรงเรียนคลองเกลือ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันที่
6 มีนาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 การสอบราคาครัง้ นี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณา
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนทีม่ ิใช่สาระสาคัญ ทัง้ นี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
สานักงานเท่านั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชีผรู้ ับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน
2) ไม่กรอกชื่อนิตบิ ุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอื่น
4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการจ้างก่อสร้างหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสทิ ธิให้ผเู้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับผูเ้ สนอ
ราคาได้ โรงเรียนมีสทิ ธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุดหรือราคาหนึง่ ราคาใดหรือราคาทีเ่ สนอ
ทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการจ้างโดยไม่พิจารณาจัดจ้างก็ได้ สุดแต่พิจารณา ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทัง้ โรงเรียน จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จหรือใช้
ชื่อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผเู้ สนอราคาต่าสุดเสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้
ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รบั ฟังได้ โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รบั ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสี ิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรียนมีอานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ ีสทิ ธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะดาเนินการเสนอผู้มอี านาจพิจารณาเพื่อพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ิ้งงาน

ในการนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับโรงเรียน
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาจ้างที่ได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ และต้องเป็นเช็คที่ผรู้ ับเงินไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
6.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รบั จ้าง) พ้นจากข้อผูพ้ ันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 1 งวดดังนี้
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เป็นผูร้ ับจ้างไดปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั่งทาสถานทีก่ ่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ ได้ทาสัญญาจ้างตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน
ความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบ
งาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2560
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รบั อนุมัติเงินประจางวดค่าก่อสร้างจากสานักงบประมาณ
แล้วเท่านั้น
10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็นผู้รบั จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการสอบ
ราคาแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิง่ ของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนดผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรือนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สงิ่ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึง่ โรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิทจี่ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดในแบบในสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาก่อสร้างจะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและการคานวณที่ระบุไว้ในเอกสาร 1.9
สูตรการปรับราคา(สูตร K )จะต้องคงทีท่ ี่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาหรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของราชการที่ได้ระบุไว้ในเอกสาร 1.9
12. ระหว่างระยะเวลาการดาเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
13. เอกสารแนบท้ายประกาศ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารสอบราคาฉบับนี้
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นายปณต จตุพศ
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองเกลือ
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