
เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  4 /2556 
เร่ือง การสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด 

และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่  
ตามประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนบี ารุง” 

ลงวันที่   18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
……………..…………...……….…. 

 

โรงเรียนปทุมธานี “นนัทมุนีบ ารุง”  ต่อไปนี้เรียกว่า  “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา
บริการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ณ ค่ายลูกเสือ อ.มวกเหล็ก 
จ.สระบุรี  ระหว่างวนัท่ี 7– 8 มีนาคม 2556 และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
ณ จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี  7  มีนาคม 2556 ตามรายการดังต่อไปนี ้
1. รายละเอียดการบริการ 
 รายละเอียดการจ้างเหมาบริการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และค่ายวิชาการแบบบูรณาการ 
ณ ค่ายลูกเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ณ ค่ายลูกเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  
ระหว่างวนัท่ี 7 – 8 มีนาคม 2556 และกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6  
ณ จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี  7  มีนาคม 2556  จ านวน 2 รายการ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1. กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับ ม.1- ม.3 

1.1 นักเรียน  
1.2 คณะครูผู้ควบคุม 
1.3 รถบัสพัดลมส าหรับเดินทางไป-กลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ท่ีน่ัง พร้อมรถน าขบวน 
1.4 ท่ีพัก ส าหรับนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร 
1.5 จัดอาหารบริการนักเรียนและครู 
1.6 จัดคณะวิทยากรส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด(ยุวกาชาดแยกเปิดกอง) 
  -  จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือ 
1.7 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในวันเดินทางกลับ (8 มี.ค.56) 
  -  ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดสระบรุี 
  - จัดท าเอกสารประกอบหรือคู่มือทัศนศึกษา ส าหรับนักเรียนทุกคน 
  - มีรูปเล่มรายงานการจัดทัศนศึกษา พร้อมรูปลง CD 
  - มีชุดยาส าหรับปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐานบนรถทุกคัน 

 
470 คน 
38  คน 
10 คัน 

2 วัน 1 คืน 
4 มื้อ  

 

2. กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี ณ จังหวัดเพชรบุรี ระดับ ม.4 – 6  
วันท่ี  7  มีนาคม 2556   
2.1 นักเรียน  
2.2 คณะครูผู้ควบคุม 
2.3 รถบัสพัดลมส าหรับเดินทางไป-กลับ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ท่ีน่ัง พร้อมรถน าขบวน 
2.4 จัดอาหารบริการนักเรียนและครู มื้อกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ(บ่าย) 
2.5 จัดคณะวิทยากรส าหรับบรรยายแหล่งเรียนรู้วิชาการ 
   - อุทยานประวัติศาสตร์พระนครครี ี
   - Swiss Sheep Farm 
   - พระราชวังมฤคทายวัน 
   - ชายหาดชะอ า 
  - จัดท าเอกสารประกอบหรือคู่มือทัศนศึกษา ส าหรับนักเรียนทุกคน 
  - มีรูปเล่มรายงานการจัดทัศนศึกษา พร้อมรูปลง CD 
  - มีชุดยาส าหรับปฐมพยาบาลข้ันพ้ืนฐานบนรถทุกคัน 

 
 

327 คน 
14  คน 
7 คัน 
2 มื้อ 

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  วันและเวลาการเดินทาง หรือกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมท่ีโรงเรียน
ก าหนด  อาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสมของโรงเรียน 
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2.  อัตราการบริการ 
     2.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 นักเรียนจ านวน 470 คน ครูผู้ควบคุม 38 คน  

ราคาจ้างเหมาบริการรวมต่อหัวนักเรียนและเงื่อนไขพิเศษส าหรับครูผู้ควบคุม  เดินทางไปจัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด ระหว่างวันท่ี 7 – 8 มีนาคม 2556 2 วัน 1 คืน  ณ ค่ายลูกเสือ 
อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาในวันเดินทางกลับ (8 มี.ค.56) โดยมีแหล่งเรียนรู้ดังนี้  
โดยผู้รับจ้างเหมาบริการจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1) จัดรถบัสพัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 50 ท่ีนั่ง จ านวน 10 คัน รถอยู่ในสภาพใหม่พนักงานขับรถอยู่ใน
สภาพช านาญทาง และมีใบอนุญาตขับรถ 

2) จัดรถน าขบวนตลอดการเดินทางท้ังไป และกลับ 
3) จัดท่ีพัก ส าหรับนักเรียน คณะครู และผู้บริหาร แยกกันเป็นสัด เป็นส่วน 
4) จัดอาหารพร้อมน้ าด่ืมบริการนักเรียนและครู และอาหารพิเศษส าหรับนักเรียนท่ีเป็นอิสลามตลอด

การอยู่ค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน  รวม 4 ม้ือ 
5) จัดคณะวิทยากรส าหรับลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด(ยุวกาชาดแยกเปิดกอง)  ต้องไม่น้อยกว่า 12 คน 

มีวุฒิทางลูกเสือ 
 6)  มีเอกสารประกอบหรือคู่มือทัศนศึกษา ส าหรับนักเรียนทุกคน ก่อนการเดินทาง 
 7)  มีรูปเล่มรายงานการจัดทัศนศึกษา พร้อมรูปลง CD 
 8)  มีชุดยาส าหรับปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานบนรถทุกคัน 
 
     2.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 นักเรียนจ านวน 327 คน ครูผู้ควบคุม 14 คน 
ราคาจ้างเหมาบริการรวมต่อหัวนักเรียนและเงื่อนไขพิเศษส าหรับครูผู้ควบคุม  เดินทางไปจัดกิจกรรมทัศนศึกษา
นอกสถานท่ี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 ณ จังหวัดเพชรบุรี  ในวันท่ี  7  มีนาคม 2556 โดยมีแหล่งเรียนรู้
ดังนี้  1) อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี   2) Swiss Sheep Farm   3) พระราชวังมฤคทายวัน 
  4) ชายหาดชะอ า 

  โดยผู้รับจ้างเหมาบริการจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 1) จัดรถบัสพัดลมขนาดไม่น้อยกว่า 50 ท่ีนั่ง จ านวน 7 คัน รถอยู่ในสภาพใหม่พนักงานขับรถอยู่ใน
สภาพช านาญทาง และมีใบอนุญาตขับรถ 

2) จัดรถน าขบวนตลอดการเดินทางท้ังไป และกลับ 
3) จัดอาหารพร้อมน้ าด่ืมบริการนักเรียนและครู และอาหารพิเศษส าหรับนักเรียนท่ีเป็นอิสลามตลอด

กิจกรรม มื้อกลางวัน 1 มื้อ และอาหารว่าง 1 มื้อ(บ่าย) รวม 2 ม้ือ 
4) จัดคณะวิทยากรการกิจกรรม ต้องไม่น้อยกว่า 7 คน เป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิชาการเป็นพิเศษ และมี

ความสามารถในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการดังกล่าว 
 5)  มีเอกสารประกอบหรือคู่มือทัศนศึกษา ส าหรับนักเรียนทุกคน ก่อนการเดินทาง 
 6)  มีรูปเล่มรายงานการจัดทัศนศึกษา พร้อมรูปลง CD 
 7)  มีชุดยาส าหรับปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานบนรถทุกคัน 
3.  เง่ือนไขการช าระค่าบริการ   

วางบิลหลังจากเดินทางกลับถึงโรงเรียน  และคณะกรรมการท าการตรวจรับการจ้าง เมื่อเสร็จกิจกรรม 
ภายใน 7 วัน ณ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1  แบบรายการละเอียดก าหนดการจัดกิจกรรมฯ 
  1.2  แบบใบเสนอราคา 
  1.3  แบบใบส่ังจ้าง 
  1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
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   (1)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
   (2)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี  2 
  1.5  แบบหนังสือมอบอ านาจ 
     ฯลฯ 
 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
   2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีจะสอบราคาจ้าง  
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  2.1 
   2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 3.  หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน 1 ซอง ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 1 ซอง โดยแยกไว้
คนละซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน คือ 
     3.1  ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
       (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน       
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
       (ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน                 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา                 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน 
(1)  
  (4)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)   
  (5)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.5 (1) 
 
     3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2)  แบบสรุปบัญชีการประมาณราคา  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
  (3) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้เสนอหลักฐานการมีอาชีพรับจ้างดังกล่าว เช่น ส าเนา
ใบเสร็จรับเงินท่ีรับเงินค่าจ้าง ส าเนาหนังสือสัญญาจ้างหรือหนังสือรับรอง ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างของผู้
ว่าจ้าง 
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  (4)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.5 (2) 
 4.  การเสนอราคา 
  4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ ชัดเจน จ านวนเงินท่ี
เสนอจะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข 
เปล่ียนแปลงจะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกรายละเอียดการให้บริการและราคาในแบบสรุปบัญชีการ
ประมาณราคา ให้ครบถ้วน 
  ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ร าคารวม        
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดย
คิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอ
ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา  
 
 โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
  4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน 3 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในใบส่ังจ้าง  
  4.4  ก่อนยื่นซองสอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด พร้อม
ท้ัง เอกสารสอบราคาท้ังหมดให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร  
สอบราคา 
  4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง “ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี 4/2556”       
ยื่นโดยตรงต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับซองต้ังแต่วันท่ี 18 - 27 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  
เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุ  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 2.3  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ 
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  2.3 และ                       
คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้
ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท าดังกล่าว 
  ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี             
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของโรงเรียนให้ถือเป็นท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ   
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุม โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
ต้ังแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 
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  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่โรงเรียนพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีท่ีโรงเรียนพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้โรงเรียนมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
 5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม   
  5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา                  
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้วคณะกรรมการฯ จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
  5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
  (2)  ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระส าคัญ
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4)  ราคาท่ีเสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ 
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้       
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
  5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา   ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ั ง
โรงเรียน  จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอราคาอันเป็น
เท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
  ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นช้ีแจง และแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้      โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
  5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคา รายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 2.3 โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายช่ือตามข้อ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
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  ในกรณีนี้หากโรงเรียนพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ ด าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งโรงเรียนมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 6.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าใบส่ังจ้างตามแบบสัญญาจ้างดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียน
ภายใน    7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  
 
 7.  ค่าบริการโดยจ่ายเป็นงวดเดียว   
     โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยจ่ายงวดเดียว หลังจากเดินทางกลับถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 
 8.  อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับตามแบบใบส่ังจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามใบส่ังจ้างต่อวัน 
 
 9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
    ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าใบส่ังจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความเสียหายของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  7 วัน 
นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได้รับการมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน  
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 10.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
       10.1 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดดังระบุในข้อ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
       10.2 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือแบบใบส่ังจ้าง
ให้เป็นไปตามความเห็นของ ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
 

11.  ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินการ   
     ในระหว่างระยะเวลาการด าเนินการ  ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้

ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
                                                                      18  กุมภาพันธ์ 2556 
 
       
 


