
 
 
     

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 

เร่ือง  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่ิงก่อสร้างและอาคารประกอบ โดยพิจารณาแยกรายการ ดังนี ้
 

1. ปรับปรุงหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) เงินงบประมาณ 1,352,300.00 บาท   (หนึ่งล้านสามแสน
ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบแฟลต เงินงบประมาณ 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักการภารโรง เงนิงบประมาณ  200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง     
2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้ง           

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ          
ทางราชการ 

3. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น    ณ   วันประกาศ
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม        

4. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

ก าหนดยื่นเอกสารสอบราคา  ภายในวันท่ี   9 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559  
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. -  16.00 น.   ณ ห้องส านักงานบริหาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ก าแพงเพชร  และก าหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันท่ี   22  พฤศจิกายน 2559  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้  ณ ห้องส านักงานบริหาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร ภายในวันท่ี  9 พฤศจิกายน 2559  ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559   ระหว่างเวลา  
08.30 น.  ถึง 16.00 น.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5577-3504 ในวันและเวลาราชการ  

 
ประกาศ  ณ   วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 

 
       

                                          ลงช่ือ      
(นายสมบัติ   ตันเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที ่1/2560 
การสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ 

ตามประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2559 

------------------------------ 
 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารส่ิงก่อสร้างและอาคารประกอบ   ตามรายการละเอียด ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)  ซึ่ง
จะด าเนินการสอบราคาโดยพิจารณาแยกตามรายการ ดังนี้  
 

1. ปรับปรุงหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) เงินงบประมาณ 1,352,300.00 บาท   (หนึ่งล้านสามแสน
ห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) 

2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบแฟลต เงินงบประมาณ 350,000.00 บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักการภารโรง เงนิงบประมาณ  200,000.00 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 
มีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1 ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference : TOR)  
  1.2 แบบใบเสนอราคา  
  1.3 แบบสัญญาจ้าง 
  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
   (1)  หลักประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 
   (3) แบบบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ/ผู้มีอ านาจควบคุม 
  1.7 แบบหนังสือมอบอ านาจ 
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 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้าง     
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่ เป็นผู้ถูกระบุ ช่ือไว้ ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้ง           

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ          
ทางราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา   
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม        

2.4 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย               
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
  3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                        (2) ในกรณีเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้นั้น  รวมถึงส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน    
(ถ้ามี ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
   (4) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
   (5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 
1.6 (1) 
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  3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
   (2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 
1.6 (2) 
 
 4. การเสนอราคา 

4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน         
จ านวนเงินท่ีเสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ   
ตกเติม แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการประมาณค่าก่อสร้าง (ใบแจ้ง 
ปริมาณงาน) ให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และ เสนอราคารวมเพียงราคาเดียวต่อ 1 รายการ ซ่ึง               
ผู้เสนอราคาอาจยื่นเสนอราคารายการใดรายการหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา 
ท้ังนี้  ราคาท่ีเสนอต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ิน  ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว 
 ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ดังนี้  
1. ปรับปรุงหอประชุมแบบ 101ล/27 (พิเศษ) ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูแบบแฟลต ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
3. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักการภารโรง ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน 

ทั้งนี้นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมปฏิบัติงาน  
4.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน  

และเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
                 4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา “ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ  ”   
ส าหรับใบเสนอราคาให้แยกแล้วปิดผนึกซองให้เรียบร้อย โดยระบุไว้ที่หน้าซองใบเสนอราคาว่า “จ้างเหมา
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสิ่งก่อสร้างและอาคารประกอบ ” ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา ภายในวันที่  
21  พฤศจิกายน 2559  ก่อนเวลา   16.00 น    ณ ห้องส านักงานบริหาร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  
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 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่ามีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามี
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  จะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว                                                                                                                                                              
 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3  วัน  นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น  ในวันที่  22 พฤศจิกายน 2559  ต้ังแต่เวลา  13.00  น. ณ ห้องส านักงานบริหาร 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุ
ให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้าน
ของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้    

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาคร้ังนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวมแต่ละรายการ           
ที่ปรากฏไว้ในใบเสนอราคา 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
  5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การส่งเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
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   (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปล่ียนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือช่ือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้  
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาด าเนินการจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  
รวมท้ังโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ี
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคา
อันเป็นเท็จ  หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้  ตามข้อ 4.7  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน กับ 
ผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียน มีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือ  ตามข้อ 4.7  และโรงเรียน  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ท้ิงงาน 
   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 

 6. การท าสัญญาซ้ือขาย 
  6.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบงานจ้างได้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลาตาม
ข้อ 4.2 โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 
  6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบงานจ้างได้ครบถ้วนภายในก าหนดเวลา
ตามข้อ 4.2 หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง
ท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับโรงเรียน  ภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ  ร้อยละ 5 ของราคาจ้างท่ีสอบราคาได้ให้โรงเรียน  ยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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   (1) เงินสด 
   (2) เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
   (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันระบุในข้อ 
1.4 (1) 
   (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว  โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 7.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน 

 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า 1 ปี  นับถัดจากวันท่ีรับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  9.1 เงินด าเนินการส าหรับการจ้างครั้งนี้  ได้มาจากวงเงินงบประมาณปี 2560  การลงนามใน
สัญญาจ้างจะกระท าได้ต่อเม่ือโรงเรียนได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณปี 2560 แล้วเท่านั้น 
  9.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศ
สอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  ดังนี้ 
   (1) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ขายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (2) จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
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พาณิชยนาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
  9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 10.  การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  (ค่า  K) 
        การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะน ามาใช้ในกรณีท่ีค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มขึ้นตามเอกสารดังแนบ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ
ตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  
ก าแพงเพชรได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ 

  
 

ลงช่ือ………………………………………………………………. 
(  นายสมบัติ   ตันเจริญ ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ก าแพงเพชร 
9 พฤศจิกายน 2559 
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