ประกาศโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทาอาหารกลางวันโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-------------------------------------ด้วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคา จ้าง
เหมาทาอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ตามรายการดังนี้
จ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับ นักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จานวน ๔๔๑ คน จานวน ๑๐๐
วันทาการ
ราคากลางในการสอบราคาครั้ง นี้ คนละ ๓๐.- บาท/วัน จานวน ๔๔๑ คน เป็น จานวนเงินทั้ งสิ้ น
๑,๓๒๓,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาจ้างครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ ห้องแผนงานการเงินพัสดุโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันและเวลาราชการ และกาหนด
เปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น ๒ ที่ว่าการอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
/ผู้สนใจติดต่อ………

-๒ผู้ ส นใจติ ด ต่ อ ขอรั บ เอกสารสอบราคาจ้ า งได้ ที่ ห้ อ งส านั ก งานโรงเรี ย นแม่ อ ายวิ ท ยาคม
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ในวันและ
เวลาราชการ ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ http://www.mae-ai.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
๐-๕๓๔๕-๙๐๔๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑ / ๒๕๖๑
สอบราคาจ้างเหมาทาอาหารกลางวันแก่นักเรียนยากจนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ตามประกาศโรงเรียนแม่อายวิทยาคม
ลงวันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกาศสอบ
ราคาจ้างเหมาทาอาหารกลางวัน สาหรับนั กเรียนที่มีฐานะยากจน ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๐ ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนแม่ อายวิทยาคม อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
จ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จานวน ๑๐๐ วันทาการ ซึ่ง
ประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ กับข้าว ๑ อย่าง ได้แก่อาหารประเภทต้ม/ ผัด/ แกง/ทอด/น้าพริก อาหารพื้นเมือง
ตามฤดูกาล/อาหารประเภทเส้น/อาหารจานเดียว และ ผลไม้ สาหรับนักเรียนจานวน ๔๔๑ คน
ซึ่งพัส ดุที่จะจัดจ้ างนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ง านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ
อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ถูกสุขลักษณะ และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ รายการอาหาร สาหรับ ๑ เดือน
๑.๔ แบบสัญญาจ้าง
๑.๕ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

/๒. คุณสมบัติ.......

-๒๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทาอาหารหรือขายอาหารที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว้ ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ งงานของทางราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้
นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เสนอราคารายอื่ น ณ วั น
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรือห้ างหุ้ น ส่ ว นจากั ด ให้ ยื่น ส าเนาหนั งสื อ รับ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ที่เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑)
/๓.๒. ส่วนที่ ๒............

-๓–
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จานวนเงินที่
เสนอจะต้ อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไม่ มี ก ารขู ด ลบหรื อ แก้ ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ้างเหมาให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงิน บาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัว เลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “โรงเรียน” ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
โดยระบุ ไว้ ที่ ห น้ าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑ / ๒๕๖๑ ” ยื่ น ต่ อ เจ้า หน้ า ที่
ในวั น ที่ ๑ พฤศจิ กายน ถึงวัน ที่ ๙ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งแผนงานและนโยบาย โรงเรี ยนแม่อ าย
วิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

/หากปรากฏ.......

-๔หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕(๒) และ
คณะกรรมการเปิ ด ซองสอบราคาเชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ งขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ”โรงเรียน” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ ปลัดกระทรวง ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล ชั้น ๒
ที่ว่าการอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป
โรงเรียนจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ในเวลาอันสมควร ผลการสอบราคาไม่ผูกมัด “โรงเรียน” ที่จะต้องแจ้ง
ให้ผู้เสนอราคาทราบ ให้เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องรับไปติดต่อสอบถามหรือดูผลการประกาศสอบราคาเอง
การยื่ น อุ ท ธรณ์ ต ามวรรคห้ า ย่ อ มไม่ เป็ น เหตุ ให้ มี ก ารขยายระยะเวลาการเปิ ด ซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ “โรงเรียน” จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็ นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อ “โรงเรียน” เท่านั้น
๕.๓ “โรงเรียน” สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ “โรงเรียน”
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุ คคลหรือผู้
ร่วมค้า หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
/(๓) เสนอ...

-๕-

(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่ เป็ น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ล ง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือ “โรงเรียน” มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ “โรงเรียน” มีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ “โรงเรียน” ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “โรงเรียน” เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้ง “โรงเรียน” จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “โรงเรียน” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ ทา
ให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนิ นงานตามสอบราคาจ้างให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
“โรงเรียน” มีสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ “โรงเรียน” มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และ “โรงเรียน” จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซอง ใบเสนอราคาที่
ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
/การทาสัญญาจ้าง.............

-๖–

๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะทาสัญญาจ้าง ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ “โรงเรียน”
ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ งและจะวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้ยึดถือไว้ขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียนแม่อายวิทยาคม” โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ ส่ ว นราชการหรือหน่ วยการบริห าร
ราชการส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
“โรงเรียน” จะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันงวดที่ ๑ ประจาเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันงวดที่ ๒ ประจาเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๑ ของเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันงวดที่ ๓ ประจาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ วัน
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันงวดที่ ๔ ประจาเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันงวดที่ ๔ ประจาเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่
ดาเนินงานให้สะอาดเรียบร้อย

/อัตราค่าปรับ.......

-๗๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑๐๐ วัน นับถัดจากวันที่ “โรงเรียน” ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑๐.๒ เมื่อ “โรงเรียน” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตาม
สอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น ๆ
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง “โรงเรียน” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุใน ข้อ ๖ “โรงเรียน” จะถือว่าสละสิ ทธิในการทาสัญญาและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

/๑๐.๔ “โรงเรียน”.......

-๘-

๑๐.๔ “โรงเรียน” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดาเนิน งานผู้ รับจ้าง พึ งปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ์ ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

