ประกาศโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
เรื่ อง สอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน อาคารประกอบโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
ประจาปี งบประมาณ 2556
……………………
ด้วยโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม โดยได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสัง่ ที่ 22/2546 สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุ ง
ซ่อมแซมอาคารเรี ยน อาคารประกอบโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ประจาปี งบประมาณ พ. ศ. 2556
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้น 415,000 บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยน
ท่าทองพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้างและยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7
มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคมและกาหนดเปิ ดซองสอบราคา
ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องประชุม โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
( นายสุริยา จันทิมา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม

เอกสารสอบราคาจ้ าง เลขที่ 1 / 2556
การจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน อาคารประกอบ โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ปี งบประมาณ 2556
ตามประกาศโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
-------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์ประสงค์
จะสอบราคาจ้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน อาคารประกอบ โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม จานวน 3 รายการ
โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบรู ปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบบัญชีการประมาณราคา
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา(หลักประกันสัญญา)
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
1.8 บัญชีรายชื่อผูม้ ีอานวจควบคุม
1.9 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ
1.10 บัญชีผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตาม ข้อ1.6
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
/ ผูเ้ สนอราคา..

-2ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1)ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมและบัญชีผถู้ ือหุ ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั
(3) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของการ
เข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณีที่ผเู้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์ (สาหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้า )
(5) สาเนาทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
(6) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
1.7 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) บัญชีประมาณราคา
(3) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ1.7(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด
ๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลง
ลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมระทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ ง
/ ผูเ้ สนอราคา..

-34.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุ และราคาในบัญชีประมาณราคาให้ครบถ้ว น
ตามข้อ 1.3
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน ทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อถ้าตัวเลข
และตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่งรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่นและ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน 45 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนยืน่ ซองสอบ ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการ
รับซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1/2556” ยืน่ ต่อคณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้องพัสดุ โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่าเป็ นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ตามข้อ 1.6 (1)
ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ก่อนการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคา
หากปรากฎต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้
เสนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ
กระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็ นผูเ้ สนอราคาและประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผูท้ งิ้ งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา
เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรื อเป็ น
/ ผูเ้ สนอราคา...

-4ผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลื อกดังกล่าว
ข้างต้นณ ห้องประชุม โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่
ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสิ นด้วยราคารวมทั้งสิ้ น
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อที่ผดิ แผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อสานักงาน
เท่านั้น
5.3 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารสอบราคาหรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรี ยน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบ
ราคา ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อโรงเรี ยนมี
สิ ทธิให้ผเู้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรื อไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
/เพื่อประโยชน์...

-5เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของสานักงานเป็ นเด็ดขาด
ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผู้
ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จหรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคา รายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่าง เป็ นธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรี ยนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.5 และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณีน้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาจ้ าง
ผูช้ นะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 กับ
โรงเรี ยนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สานักงานยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรี ยน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
6.3 หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.5
6.4 หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
บริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะ
การสอบราคา (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายเงินค่าจ้างด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูช้ นะการสอบราคา
/ โดยผูช้ นะ….

-6โดยผูช้ นะการสอบราคาจะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมในการโอนเงินดังกล่าว และกาหนดจ่ายเงินงวดเดียว ตาม
รายละเอียดแนบท้ายนี้
8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้าง
ตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี – เดือน นับถัดจากวันที่สานักงานได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
10. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี 2556
(1) การลงนามในสัญญาจะสามารถกระทาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมตั ิเงินประจางวด
แล้วเท่านั้น
(2) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น 415,000 บาท
(สี่ แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
10. 2 ผูเ้ สนอราคาซึ่งโรงเรี ยนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลา
ที่กาหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรี ยนอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
10.3 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ น
ไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุ ด (ถ้ามี)
11. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนินการทางานจ้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

