ประกาศโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
เรื่อง สอบราคาจางเพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู
(หองปฏิบัติการทางภาษา) ประจําปงบประมาณ 2556
ดวยโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา ไดรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงคจะสอบราคาจาง
เพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา) แผนงาน
สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู
มาตรฐาน กิจกรรมโรงเรียนในฝนสูมาตรฐานสากล งบลงทุน คาครุภัณฑและคาที่ดนิ และสิ่งกอสราง
ประจําปงบประมาณ 2556 จํานวน 6 รายการ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
2.ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชือ่ แลว
3.ไมเปนผูไดรบั เอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน
ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวนั ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2556 เวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบาง
ระกําวิทยศึกษา และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น.
ณ หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
ตั้งแตวนั ที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซด www.cgd.go.th, www.secondary39.go.th และ www.brs.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0-5537-1149 โทรสารหมายเลข 0-5537-1822 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556

(นายธีรพัฒน ดีเทอดเกียรติ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ 3 / 2556
การจางเพื่อพัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา)
ประจําปงบประมาณ 2556
ตามประกาศโรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา ลงวันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
……………………………………………….
โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงคจะสอบราคาจางเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงหองปฏิบัติการทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบตั ิการทางภาษา) แผนงานสราง
และกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสูมาตรฐาน
กิจกรรมโรงเรียนในฝนสูมาตรฐาน สากล งบลงทุน คาครุภัณฑและคาที่ดินและสิ่งกอสราง ประจําป
งบประมาณ 2556 ณ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา อ.บางระกํา จ.พิษณุโลก จํานวน 6 รายการ รวมเปน
เงินทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1. แบบรูปรายการละเอียด
1.2. แบบใบเสนอราคา
1.3. แบบสัญญาจาง
1.4. แบบหนังสือค้าํ ประกัน (หลักประกันซองงานจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)
1.5. บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6. แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.8 บัญชีรายการกอสราง(แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา)
2. คุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
2.1. ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานทีจ่ ะสอบราคาจาง
2.2. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจ
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6(2)
2.4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1. สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยนื่ สําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร วมคาฝายใดเปนนิติบุคคลให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.6
(1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหเสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจางงานกอสราง เชน สําเนา
ใบเสร็จรับเงินที่รับเงินคากอสราง สําเนาหนังสือสัญญาจางหรือหนังสือรับรอง สําเนาหนังสือ
รับรองผลงานกอสรางของผูวาจาง
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6
(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมกี ารขูดลบหรือแกไข หาก
มีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี)
กํากับไวดว ยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชี
การประมาณราคา) ตามขอ 1.7 ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตาง ๆ
รวมทั้งกําไรไวดว ยใหครบถวน โดยยืน่ รวมในซองใบเสนอราคา
ในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้ง
ปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 30 วัน นับแตวนั เปดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 30 วันนับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจาง
4.4 กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด พรอมทั้ง
เอกสารสอบราคาทั้งหมดใหถี่ถวน และเขาใจเสียกอนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา รวมทั้งบัญชีรายการกอสราง (แบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา) ที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง “ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุ
ไวหนาซองวา
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 3/2556” ยื่นโดยตรงตอเจาหนาที่ผูรับซอง ตั้งแตวนั ที่ 27
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เวนวันหยุดราชการ ระหวางเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ หองธุรการ โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวาเปน
ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มกี ารเปดซองใบเสนอ
ราคาวามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอ
ราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
แตคณะกรรมการฯ จะวินจิ ฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริม่ ใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการ
อันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินจิ ฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถอื เปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ในวันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแตเวลา 10.00 น.เปนตนไป ณ หอง
ธุรการ โรงเรียน บางระกําวิทยศึกษา
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาที่ไดดาํ เนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยืน่ ซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงือ่ นไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
วาเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบคุ คล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปน
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม
หรือไมถูกตอง

5.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมพจิ ารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทัง้ โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้ง
งานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อไดวา การเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมา
เสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานทีท่ ํา
ใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ
ฟงได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีทปี่ รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ ไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5(2) โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับโรงเรียนภายใน
5 วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของ
ราคาคาจางที่สอบราคาไดใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญา หรือกอนหนานัน้ ไม
เกิน 3 วัน ทําการของทางราชการ และตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เงิน
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4
6.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงจายเปน 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนเงินในอัตรารอยละ 100 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานปรับปรุง
หองปฏิบัติการ
ทางวิชาการและแหลงเรียนรู (หองปฏิบัติการทางภาษา) ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 2 เปนเงินในอัตรารอยละ .................-........... ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงาน ............
ใหแลวเสร็จภายใน ...........-..................วัน
...........................ฯลฯ.......................
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ...........-........... ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 15 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ1.3
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาไมนอยกวา
....-....เดือน 1 ป นับถัดจากวันที่โรงเรียนไดรับการมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดงั เดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
10. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ ปงบประมาณ 2556
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อโรงเรียนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือไดรับ
อนุมัติใหใชเงินเพิ่มเติม หรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัตใิ ห
เปลี่ยนแปลงรายการแลวเทานั้น
10.2 เมื่อโรงเรียนไดคดั เลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่สอบ
ราคาจางแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือตองนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก
ของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติ าม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริม การพาณิชยนาวี
10.3 ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา หรือทําขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในขอ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของ สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
12. เอกสารแนบทายประกาศ
ถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

โรงเรียนบางระกําวิทยศึกษา
วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2556

