
                                                                                                                                     
          ประกาศโรงเรียนท่าทองพทิยาคม 

เร่ือง  สอบราคาจา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าทองพทิยาคม 
ประจ าปีงบประมาณ  2556 

…………………… 

  ดว้ยโรงเรียนท่าทองพทิยาคม  โดยไดรั้บมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ตามค าสัง่ ที่ 22/2546 สัง่ ณ วนัที่  8  กรกฎาคม  2546    มีความประสงคจ์ะสอบราคาจา้งปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนท่าทองพทิยาคม   ประจ าปีงบประมาณ  พ. ศ. 2556  

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ี  เป็นเงินทั้งส้ิน   415,000  บาท  
(ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) 

  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
  1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  ผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่สอบราคาดงักล่าว  

2. ไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
  3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ 
ผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
               4. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนที่เขา้เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียน 
ท่าทองพทิยาคม  ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
ในการสอบราคาจา้งคร้ังน้ี 
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัที่  21  กุมภาพนัธ ์ 2556 ถึงวนัที่  7 
มีนาคม  2556    ระหวา่งเวลา  08.30  น. ถึง  16.00 น.  ณ  โรงเรียนท่าทองพทิยาคมและก าหนดเปิดซองสอบราคา 
ในวนัที่  12  มีนาคม  2556  ตั้งแต่เวลา  09.00  น. เป็นตน้ไป ณ หอ้งประชุม โรงเรียนท่าทองพทิยาคม 
 

  ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาไดท้ี่โรงเรียนท่าทองพทิยาคม ระหวา่งวนัที่  21  กุมภาพนัธ ์         
2556   ถึงวนัที่  7  มีนาคม  2556  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 0-5533-3034-6   

                                            ประกาศ  ณ  วนัที่  20  เดือน  กุมภาพนัธ ์ พ.ศ. 2556 

                                                                              ( นายสุริยา   จนัทิมา ) 
         ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าทองพทิยาคม  



                                               เอกสารสอบราคาจ้าง     เลขที่  1 / 2556 
การจา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ปีงบประมาณ 2556 

ตามประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ลงวนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2556 
-------------------------------------------- 

  ดว้ยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงคป์ระสงค ์  
จะสอบราคาจา้งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนท่าทองพิทยาคม จ านวน 3 รายการ 
โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด    ดงัต่อไปน้ี 
                           1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
                               1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
                               1.2 แบบใบเสนอราคา 
                               1.3 แบบบญัชีการประมาณราคา 
                               1.4 แบบสัญญาจา้ง 
                               1.5 แบบหนงัสือค ้าประกนัสัญญา(หลกัประกนัสัญญา) 
                               1.6 บทนิยาม 
                                       (1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                       (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                                1.7 แบบบญัชีเอกสาร 
                                      (1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
                                      (2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
                                1.8 บญัชีรายช่ือผูมี้อ  านวจควบคุม 
                                1.9 บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
                                1.10  บญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
                            2.  คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
                                 2.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา   ผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีสอบราคาจา้ง 
                                 2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือ
แลว้    หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                                  2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา 
หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม ขอ้1.6 
                                  2.4 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                                3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
                                                                                                         / ผูเ้สนอราคา.. 
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                                ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบ
เสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
                                3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                                      (1)ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจ ากดั    ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือ 
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
       (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่  พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
                                      (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น 
                                      (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยืน่ส าเนาสัญญาของการ
เขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
                                       (4) ส าเนาทะเบียนพาณิชย ์(ส าหรับผูป้ระกอบการประเภทร้านคา้) 
                                       (5) ส าเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม(ถา้มี) 
                                       (6) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 
1.7 (1) 
                                 3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                                       (1) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
              (2)  บญัชีประมาณราคา 
                                        (3)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้1.7(2) 
                            4.  การเสนอราคา 
                                 4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี       โดยไม่มีเง่ือนไขใด 
ๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน จ านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุ
ตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร    โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข  เปล่ียนแปลงจะตอ้งลง
ลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมระทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                                                                                                              / ผูเ้สนอราคา.. 
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                           4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุ     และราคาในบญัชีประมาณราคาให้ครบถว้น 
 ตามขอ้ 1.3 
                           ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนั ทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือถา้ตวัเลข
และตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญัโดยคิดราคารวมทั้งส้ิน  ซ่ึงรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืนและ
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้                                                                                    
                            ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า  90  วนั  นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                            4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างให้แลว้เสร็จไม่เกิน  45  วนั     
 นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง   
                            4.4 ก่อนยืน่ซองสอบ ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร 
สอบราคา 
                            4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึงประธานคณะกรรมการ
รับซองสอบราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 1/2556” ยืน่ต่อคณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคา ในวนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์  2556   ถึงวนัท่ี  7  มีนาคม  2556  
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ  ห้องพสัดุ  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
                           เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้ จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
                           คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผู ้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ตามขอ้ 1.6 (1)  
ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก ก่อนการเปิดซอง 
ใบเสนอราคา 
  หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู ้
เสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการ
กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผูเ้สนอราคาและประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา
ดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ   จะวินิจฉยัไดว้่าผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการ     และมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระท าดงักล่าว 
                      ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา           เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน     ณ    วนัประกาศสอบราคาหรือเป็น 
                                                                                                       / ผูเ้สนอราคา... 
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ผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่ง 
ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน  3 วนั      นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  
การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                             คณะกรรมการเปิดซองราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ขา้งตน้ณ ห้องประชุม โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ในวนัท่ี  12  มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00  น.  
เป็นตน้ไป 
                             การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้แต่
ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ 
ให้ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
                         5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
    5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ีโรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวมทั้งส้ิน 
    5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2 หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3    หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4   แลว้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเลก็นอ้ย หรือท่ีผดิแผกไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั      ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส านกังาน
เท่านั้น 
    5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา   โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
   (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                         (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบ 
ราคา    ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                                         (4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคา 
มิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้       
                              5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนมี
สิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใด 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้  โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
                                5.5  โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้
และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี 
                                                                                                   /เพ่ือประโยชน.์.. 
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 เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของส านกังานเป็นเด็ดขาด 
ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู ้
ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือก      หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่า 
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นตน้ 
                                 5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคา รายอ่ืน  ณ  วนั
ประกาศสอบราคา   หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั 
ราคาอยา่ง  เป็นธรรม ตามขอ้ 1.6 โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
        ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได ้      
ด  าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่    ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้

6. การท าสัญญาจ้าง 
    ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.4 กบั 

โรงเรียนภายใน  7  วนั   นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้    และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5  ของ
ราคาค่าจา้งท่ีสอบราคาได ้ให้ส านกังานยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา   โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
       6.1 เงินสด 
       6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท  าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้น 
ไม่เกิน 3 วนัท าการของทางราชการ 
       6.3 หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุใน 
ขอ้ 1.5                

6.4 หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย       
บริษทัเงินทุน         หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบ
ธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้โดยอนุโลม
ให้ใชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5 

6.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
       หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15 วนั   นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะ 

การสอบราคา (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
     โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจา้งดว้ยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากของผูช้นะการสอบราคา 
                                                                                         / โดยผูช้นะ…. 
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โดยผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งรับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินดงักล่าว   และก าหนดจ่ายเงินงวดเดียว   ตาม
รายละเอียดแนบทา้ยน้ี 
                            8. อตัราค่าปรับ              

    ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้งขอ้ 15  จะก าหนดในอตัราร้อยละ  0.10  ของค่าจา้ง 
ตามสัญญาต่อวนั 
                            9.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                                ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสัญญาจา้งตามแบบ 
ดงัระบุในขอ้ 1.4   แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 
ไม่นอ้ยกว่า   1  ปี – เดือน    นบัถดัจากวนัท่ีส านกังานไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้าร
ไดดี้ดงัเดิมภายใน  15 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
  10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 

      10.1 เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ีไดม้าจากเงินงบประมาณ ประจ าปี 2556 
                                         (1)  การลงนามในสัญญาจะสามารถกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวด 
แลว้เท่านั้น 
                                         (2) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน  415,000  บาท 
(ส่ีแสนหน่ึงหม่ืนห้าพนับาทถว้น) 
                                 10. 2 ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา 
ท่ีก  าหนดดงัระบุในขอ้ 6   โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน(ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
                                 10.3 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาให้เป็น 
ไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                            11. การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินการท างานจา้งผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบ 
ไดก้  าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
   

                      โรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
      
 
             หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
                       วนัท่ี  20  กุมภาพนัธ์  2556 
 
 
 
 
 



 


