
 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม 

เรื่อง  สอบราคาจา้งเหมาทําอาหารกลางวันโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๙    ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

-------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม    อําเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่    มีความประสงค์จะสอบราคา 

จา้งเหมาทําอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙  

ประจําปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ตามรายการดังนี้ 

 จ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จํานวน ๕๗๒ คน  จํานวน 

๑๐๐ วันทําการ  

 ราคากลางในการสอบราคาครัง้นี ้ คนละ  ๓๐.- บาท/วัน  จํานวน ๕๗๒ คน เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 

๑,๗๑๖,๐๐๐ - บาท (หนึ่งลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้   

๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างดังกล่าว 

๒.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  หรือของหน่วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

๓.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคีําสั่งให้สละสทิธิ์ ความคุ้มกันเช่นวา่นั้น 

  ๔.  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนแม่

อายวิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรมในการสอบราคาจา้งครั้งนี ้  

 กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็น

ต้นไป 

 กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙  

ณ หอ้งสํานักงานโรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แมอ่าย  จ.เชียงใหม ่  ในวันและเวลาราชการ  และ ณ ศูนย์

รวมข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างองค์การบริหารส่วนตําบล ช้ัน ๑ ที่ว่าการอําเภอแมอ่าย อําเภอแม่อาย            

จังหวัดเชยีงใหม่ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐  น. และกําหนดเปิดซอง

สอบราคาในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ หอ้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ

จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ช้ัน ๑ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

              /ผูส้นใจติดตอ่……… 
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  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้างได้ที่ห้องสํานักงานโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  

อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  จนถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในวันและ

เวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.mae-ai.ac.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  

๐-๕๓๔๕-๙๐๔๐  

  ประกาศ    ณ    วันที่  ๑๔  เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 
(นายรวีวัฒน์ วุฒิไชยา) 

 รักษาราชการแทนผูอ้ํานวยการโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่   ๑  / ๒๕๖๐ 

สอบราคาจา้งเหมาทําอาหารกลางวันโรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม 

ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙  ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตามประกาศโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

ลงวันที่  ๑๔ เดือน ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 

---------------------------------------- 

  ด้วยโรงเรียนแม่อายวิทยาคม  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกาศ

สอบราคาจ้างเหมาทําอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน ของโรงเรียนแม่อายวิทยาคม    

ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๙ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อําเภอแม่อาย       

จังหวัดเชยีงใหม่ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังตอ่ไปนี้ 

  จ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จํานวน ๑๐๐ วันทํา

การ ซึ่งประกอบด้วยข้าวหอมมะลิ  กับข้าว ๒ อย่าง ได้แก่อาหารประเภทต้ม/ ผัด/ แกง/ทอด/น้ําพริก 

อาหารพืน้เมืองตามฤดูกาล/ก๋วยเตีย๋ว/ข้าวซอย และ ผลไม้  สําหรับนักเรียนจํานวน ๕๗๒ คน  

  ซึ่งพัสดุที่จะจัดจา้งนีต้้องเป็นของแท้   ของใหม ่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน   ไม่เป็นของเก่าเก็บ   

อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที ถูกสุขลักษณะ และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบ

ราคาฉบับนี ้ โดยมีขอ้แนะนําและข้อกําหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

๑.๓ รายการอาหาร สําหรับ ๑ เดือน 

๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 

๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน 

  (๑)  หลักประกันสัญญา 

๑.๖ บทนิยาม 

 (๑)  ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 (๒)  การขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม 

๑.๗  แบบบัญชเีอกสาร 

 (๑)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๑ 

 (๒)  บัญชเีอกสารส่วนที่  ๒ 

 

 

 

 

/๒. คุณสมบัติ....... 
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๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

 ๒.๑ ผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพรับจ้างทําอาหารหรือขายอาหารที่สอบราคาจ้าง   

       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ   

รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผล

การสั่งใหน้ิตบิุคคล  หรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ    

๒.๓  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์   หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม

ขึน้ศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคีําสั่งให้สละสทิธิ์และความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 

        ๒.๔ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้ เสนอราคารายอื่น           

ณ  วันประกาศสอบราคา หรอืไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม

ข้อ  ๑.๕ 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 

       ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น   ๒  ส่วน  คือ 

      ๓.๑ ส่วนที่  ๑  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

   (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

         (ก)  หา้งหุ้นสว่นสามัญหรอืหา้งหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ     

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จัดการ  ผูม้ีอํานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

         (ข)  บริษัทจํากัดหรอืบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหส์นธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้

ถือหุน้รายใหญ่  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล     

ให้ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่นพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า     ให้ยื่น

สําเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้ที่เข้าร่วมค้า

ฝ่ายใดเป็นบุคคลที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล       

ให้ยื่นเอกสารตามที่  ระบุไว้ใน (๑) 

   (๔)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์และหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)   สําเนา

บัตรประจําตัวผูเ้สียภาษีอากร  พรอ้มรับรองสําเนาถูกต้อง 

   (๕)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ    

ในข้อ  ๑.๖ (๑) 

 

/๓.๒. ส่วนที่ ๒............ 
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 ๓.๒ สว่นที่  ๒  อย่างนอ้ยต้องมเีอกสารดังตอ่ไปนี้ 

    (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคา 

มอบอํานาจให้บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 

    (๒)  บัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ                

ในข้อ  ๑.๖ (๒) 

 

๔.  การเสนอราคา 

  ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้

ชัดเจน    จํานวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมี

การขูดลบ   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง  จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วย

ทุกแห่ง 

  ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชรีายการจา้งเหมาให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว   โดยเสนอราคารวมและหรือ

ราคาตอ่หนว่ย และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง     ทั้งนี้  ราคารวมที่

เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ 

โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลคา่เพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

            ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า    ๖๐   วัน    นับแต่วันเปิดซองใบ

เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ

เสนอราคามไิด้ 

   ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรอืวันที่ได้รับหนังสอืแจ้งจาก  “โรงเรียน”   ให้เริ่มทํางาน  

   ๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด 

ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา 

          ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง  

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่  ๒              

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยระบุไว้ที่หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๑ / ๒๕๖๐ ”    

ยื่นตอ่เจ้าหนา้ที่  ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙ ถึงวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแผนงานและนโยบาย 

โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แมอ่าย  จ.เชยีงใหม่   

เมื่อพน้กําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 

 

/คณะกรรมการ....... 



-๔- 

 

             คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอ

ราคา แต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ตามข้อ ๑.๕(๑)  ณ  

วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซอง

ใบเสนอราคา   

   หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน   หรือในขณะที่มีการเปิด

ซองใบเสนอราคาว่ามีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 

๑.๕(๒) และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง

เป็นธรรม     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอ

ราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ”โรงเรียน” จะพิจารณาลงโทษผู้

เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคาราย

นั้นเป็นผูท้ี่ให้ความรว่มมอืเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา

ดังกล่าว 

   ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอ

ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่

กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง 

ภายใน ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ

ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มี

สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตําบล ช้ัน ๑ ที่ว่าการอําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙  ตั้งแต่เวลา 

๑๐.๓๐  น. เป็นต้นไป   โรงเรียนจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ในเวลาอันสมควร  ผลการสอบราคาไม่

ผูกมัด “โรงเรียน” ที่จะต้องแจ้งให้ผู้เสนอราคาทราบ ให้เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาต้องรับไปติดต่อ

สอบถามหรือดูผลการประกาศสอบราคาเอง 

   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง            

ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์           

แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์     

และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง

ยิ่ง    ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

 

 

 

/หลักเกณฑ์........... 

 



-๕- 

 

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  “โรงเรียน”  จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

เสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่  ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด

หรอืผดิหลงเพียงเล็กน้อย  หรอืที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญทั้งนี้

เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ตอ่ “โรงเรียน” เท่านั้น 

      ๕.๓ “โรงเรียน” สงวนสิทธิ์ไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผันใน

กรณีดังตอ่ไปนี้ 

  (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน

หลักฐานการ รับเอกสารสอบราคาของ “โรงเรียน” 

   (๒)  ไม่กรอกชื่อนิตบิุคคล  หรือบุคคลธรรมดา    หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

หรอืผูร้่วมคา้ หรอืลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา อย่างหนึ่งอย่างใด หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 

   (๓)  เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น

สาระสําคัญ หรอืมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

   (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้

ลง ลายมอืชื่อพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี)  กํากับไว้ 

       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา  หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ

ราคา หรือ  “โรงเรียน”  มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่

เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “โรงเรียน” มีสิทธิจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี

ความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 

       ๕.๕ “โรงเรียน” ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือ

ราคาทีเ่สนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรอืขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ

ใด หรอือาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจา้งเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา    ทั้งนี้เพื่อประโยชน์

ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “โรงเรียน”   เป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะ

เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ   มิได้ รวมทั้ง “โรงเรียน”  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอ

ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน    ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ

เสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต   เช่น   การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือ

นิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุด    เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน

ตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ “โรงเรียน” จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง

หลักฐานที่   ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากคํา

ชีแ้จงไม่เป็นที่รับฟังได้ “โรงเรียน”  มีสทิธิ์ที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

/๕.๖ กรณีที่............. 



 

- ๖ – 
 

       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า    ผู้เสนอราคา

ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.๕  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ

ขัดขวางการแขง่ขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  ๑.๕ “โรงเรียน” มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี

สิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  ๔.๕ และ “โรงเรียน” จะพิจารณา

ลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

   ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า   การยกเลิกการเปิดซอง             

ใบเสนอราคาที่ได้ดําเนนิการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก

การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 

๖.  การท าสัญญาจ้าง 

       ผู้ชนะการสอบราคาจะทําสัญญาจ้าง  ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓ กับ 

“โรงเรียน”  ภายใน  ๕  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับ

ร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้  ให้ยึดถือไว้ขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี ้  

       ๖.๑ เงินสด 

       ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจา่ยใหแ้ก่ “โรงเรียนแมอ่ายวิทยาคม”  โดยเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ทํา 

สัญญาหรอืก่อนหนา้นั้นไมเ่กิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

       ๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสอืค้ําประกันดังระบุ 

ในข้อ  ๑.๔ (๑)   

       ๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษัท

เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ

ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการหรือ

หนว่ยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตา่ง ๆ  ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ

ในข้อ ๑.๔ (๑) 

       ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย  ภายใน  ๑๕  วัน   นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ

การสอบราคา  (ผูร้ับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจา้งแล้ว 

 

 

 

 

 

/ค่าจ้างและการจ่ายเงิน....... 

 



- ๗ - 

 

  ๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       “โรงเรียน” จะจ่ายเงนิค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้ 

 งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ   ๒๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

จา้งเหมาทําอาหารกลางวันงวดที่ ๑ ประจําเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙  ให้แลว้เสร็จภายใน ๒๓ วัน 

 งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  ๒๐  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

จา้งเหมาทําอาหารกลางวันงวดที่ ๒ ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ วัน 

 งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงนิในอัตราร้อยละ  ๒๐ ของเมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงานจ้างเหมา

ทําอาหารกลางวันงวดที่ ๓ ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ให้แลว้เสร็จภายใน ๒๐ วัน 

 งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงนิในอัตราร้อยละ  ๑๙  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

จา้งเหมาทําอาหารกลางวันงวดที่ ๔ ประจําเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ให้แลว้เสร็จภายใน ๑๙ วัน 

 งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๑  ของค่าจา้ง เมื่อผูร้ับจ้างได้

ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรยีบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ดําเนินงานใหส้ะอาดเรียบร้อย 

 

๘.  อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง ขอ้ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างตาม 

สัญญาต่อวัน 

  ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

     ผูช้นะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสอื    หรอืทําสัญญาจา้งตามแบบดังระบุ 

ในข้อ  ๑.๓  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่

น้อยกว่า ๑๐๐ วัน   นับถัดจากวันที่ “โรงเรียน” ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างตอ้งรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้

ใช้การได้ดดีังเดิมภายใน    ๑   วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุด 

 

  ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

         ๑๐.๑  เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.

๒๕๖๐  

         ๑๐.๒  เมื่อ “โรงเรียน” ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง

จ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ  และสิ่งของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรอืในเส้นทางที่มเีรือไทยเดินอยู่   และสามารถให้บริการ

รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด    ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้ รับจ้างจะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 

 

/(๑).แจ้งการสั่ง....... 



- ๘ - 

 

         (๑)  แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจาก

ต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 

         (๒)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย      หรือเรือที่มีสิทธิ

เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานั กงาน

คณะกรรมการสง่เสริมการพาณิชยนาวี      ให้บรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มใิช่เรอืไทย    ซึ่งจะต้องได้รับ

อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น    หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่น ๆ  

         (๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ  (๒)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

         ๑๐.๓  ผู้เสนอราคาซึ่ง  “โรงเรียน” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา   หรือข้อตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ข้อ  ๖  “โรงเรียน” จะถือว่าสละสิทธิในการทําสัญญาและอาจ

พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)   รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ

ทางราชการ 

         ๑๐.๔  “โรงเรียน” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข    หรือข้อกําหนดในแบบ

สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 

๑๑.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหวา่งระยะเวลาการดําเนนิงานผู้รับจ้าง พึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ

ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

                  

 

          โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

  

           ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ 


