คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีสอบราคา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคา
การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยวิ ธี ส อบราคา ได แ ก การซื้ อ หรื อ การจ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
วิธีสอบราคา
ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให
กําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย
(๒) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม(๑) โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา สงตัวอยางแคตตาลอก หรือแบบรูปและรายการ
ละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลอง
และเหลือไวสํ าหรับการทําสัญญาด วย ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไว ดวยวาทางราชการไมรับผิ ดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มี การขายให ระบุราคาขายไว
ดวย
(๖) ขอกําหนดใหผู เข าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือตอรายการ
(ถาทําได ) พร อมทั้งระบุห ลั กเกณฑ โดยชั ด เจนว า จะพิจารณาราคารวมหรื อราคาตอหน ว ยหรื อต อ
รายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาให ลงราคารวมทั้งสิ้นเปน
ตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการและมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอ
ราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ(สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ(สําหรับการจาง)
(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(๑๑) ขอกําหนดใหผู เสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ จาหนา
ถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวัน
เปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมกี ารยื่นซองทางไปรษณีย ได ใหกําหนดวิธี การปฏิบัติ ไว ใหชัดเจนดวย
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา ผูที่ไมไปทํา สัญญาหรือขอตกลงกับ ทาง
ราชการ เปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวางหลักประกัน
สัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒

(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไข การจายเงินลวงหนา(ถามี)และ
อัตราคาปรับ
(๑๕) ขอสงวนสิ ทธิ์ ว า ส ว นราชการจะไมพิจารณาผู เสนอราคาที่ เปน ผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และสวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิที่ จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจาง

การซื้อหรือการจางโดยวิธี สอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม
นอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผูมี อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย ลงทะเบียนให
มากที่สุ ด เทาที่จ ะทําได กับ ใหป ด ประกาศเผยแพร การสอบราคาไว โดยเปด เผย ณ ที่ทํา การของส ว น
ราชการนั้น
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนัน้ และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอนวันเปดซอง
สอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียน ในกรณีที่สวนราชการกําหนดให
กระทําได
(๓) ใหเจาหนาที่ ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู เสนอราคา
มายื่นซองโดยตรงให ออกใบรับให แกผูยื่นซองสําหรับกรณีที่ เปนการยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและ
เวลาที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย เปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองให แกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ทันที
(๔) ให หั ว หน าเจ าหน าที่พัส ดุเ ก็บ รั กษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเ ป ดซองและเมื่อถึง
กํ า หนดเวลาเป ด ซองสอบราคาแล ว ให ส ง มอบซองเสนอราคาพร อ มทั้ ง รายงานผลการรั บ ซองต อ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป

คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
ผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผู เสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว ในใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบั ติ ของผู เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็ อก หรือแบบรู ปและ
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผู เสนอราคาที่ถกู ตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผู เสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการและเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด
ในกรณีที่ผเู สนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่
กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ ถามีผู
เสนอราคาเทากันหลายรายใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซอง
เสนอราคา ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง ให คณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๔๓

(๔) ในกรณีที่มีผู เสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว ใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวใหคณะกรรมการดําเนินการตาม(๓) โดยอนุโลม
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๔๓ การซื้อหรื อการจ างโดยวิธี สอบราคาที่ ปรากฏว าราคาของผู เสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยั งสูงกว าวงเงินที่ จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๗(๔) หรือขอ ๒๘(๕)
แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาที่จะทําไดหากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่ จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคา
ทีเ่ หมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๒) ถาดําเนินการตาม(๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคา
ครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่
จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๓) ถ า ดํ า เนิ น การตาม(๒) แล ว ไม ได ผ ลให เ สนอความเห็ น ต อ หั ว หน า ส ว นราชการเพื่ อ
ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิก
การสอบราคาเพือ่ ดําเนินการสอบราคาใหม

ตารางการตรวจเอกสารสอบราคาจาง
รายการซื้อ/จาง ..............................................................................................................................................................
โรงเรียน................................................................................................................................................................................
ที่

รายละเอียด

1
2
3

แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง (e-GP)
ราคากลาง
รายงานการกําหนดราคากลาง

4

รายงานขอความเห็นชอบฯ ใหจาง (e-GP)

5

คําสั่งแตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจรับ และผูควบคุมงาน (e-GP)

6

ประกาศสอบราคา (e-GP)

7

เอกสารสอบราคา (e-GP)

8

บัญชีขอรับรายละเอียด

9

ทะเบียนรับซอง

10

ใบรับซองสอบราคา

11

บัญชีเอกสาร 1-2

12

ซองเอกสาร

13

แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

14

บันทึกการตรวจสอบเอกสารฯ ตามเงื่อนไข

15

ประกาศผูไมมีผลประโยขนฯ (e-GP)

16

ใบเสนอราคา

17

บัญชีเปรียบเทียบราคา

18

ประกาศผูชนะ (e-GP)

19

บันทึกคณะกรรมการเปดซองฯ

20

บันทึกขออนุมัติจาง (e-GP)

21

หนังสือแจงใหมาทําสัญญา (e-GP)

22

สัญญาจาง (e-GP)

23

หนังสือค้ําสัญญาหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินประกันสัญญา

24

บันทึกลงนามในสัญญาจาง

25

ใบสงมอบงาน (ลงทะเบียนรับหนังสือตามระบบงานสารบรรณ พรอมเสนอ ผอ.)

26

สมุดบันทึกการควบคุมงานกอสราง

27

รายงานผลการปฏิบัติงานกอสรางประจําสัปดาห

เอกสาร

หมายเหตุ

ที่

รายละเอียด

28

บันทึกแจงผลการกอสรางตามงวดงาน (ผูควบคุมงานทํา)

29

บันทึกการสงมอบงานตามงวดงาน (จนท.พัสดุทํา)

30

ใบตรวจการจางฯ (e-GP)

31

รูปถาย

32

บันทึกขออนุมัติการจายเงิน

เอกสาร

หมายเหตุ

ตัวอยางเอกสารจัดจาง
โดยวิธีสอบราคา

คําสั่งโรงเรียน………………………
ที่ ………/………………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
ดวยโรงเรียน…………..……..…………สังกัด………………………..………..…............จะดําเนินการจาง
ปรับปรุงซอมแซม/จางกอสราง…………………………………………...
ฉะนั้ น เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ 2550 จึ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางเพื่อคํานวณราคากลางงานกอสราง โดยมีองคประกอบและหนาที่ดังนี้
1. องคประกอบ
(1 ) ……………………………... ตําแหนง………………………
สังกัด ………………..……... ประธานกรรมการ
(2) ……………………………….. ตําแหนง………………………
สังกัด ………………...……... กรรมการ
(3) ………………………………. ตําแหนง………………………
สังกัด ………………...……... กรรมการ
ฯลฯ
2. หนาที่
ใหคณะกรรมการคํานวณราคากลางงานกอสรางใหเปนไปตามหลักเกณฑการคํานวณราคา
กลางงานกอสรางตามที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด
สั่ง ณ วันที่ . …………………………………
(……………………………………..)
……………………………………
………ผูอํานวยการโรงเรียน………

บันทึกขอความ
สวนราชการ…………………………………………………………………………...…………………
ที่ …………………………………………. วันที่ ……………………..………........................................................
เรื่อง การจัดทําราคากลางงานกอสราง
เรียน

……….(ผูอํานวยการโรงเรียน)…....... (ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)

ตามที่ โ รงเรี ย นได รั บ งบประมาณป ..….......………เป น ค า ปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซม/ค า
กอสราง………………............วงเงิน…………….……………บาท และไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 เพื่อจัดทําราคากลางงานกอสรางดังกลาว ตามคําสั่ง
โรงเรียน...............................ที่.........../............. สั่ง ณ วันที่ .................................................. นั้น
คณะกรรมการกําหนดราคากลางตามคําสั่งดังกลาวไดจัดทําราคากลางงานกอสราง โดย
ปฏิบัติตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดแลว รายละเอียดดัง
แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติใหใชราคากลางดังกลาวในการจัดหาผูรับ
จางกอสรางตอไป
ลงชื่อ ………………........…………… ประธานกรรมการ
( ……………………………..…. )
ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ
( ……………………………..…. )
ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ
( ……………………………..…. )

บันทึกขอความ
สวนราชการ ……………………………………………………………………………………………………...…………………
ที่……………………………………………………………………………………..….วันที่ …………………….………………….....................................
เรื่อง การจัดทําราคากลางงานกอสราง
เรียน

……….(ผูอํานวยการโรงเรียน)….......

ตามที่ โ รงเรี ย นได รั บ งบประมาณป ..….......………เป น ค า ปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซม/ค า
กอสราง………………............วงเงิน…………….……………บาท และไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2550 เพื่อจัดทําราคากลางงานกอสรางดังกลาว ตามคําสั่ง
โรงเรียน...............................ที่.........../............. สั่ง ณ วันที่ .................................................. นั้น
บัดนี้คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดคํานวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว
แลว เปนเงินทั้งสิ้น .………………….............. บาท ( ...........................................................................) รายละเอียด
ดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติใหใชราคากลางดังกลาวในการ
จัดหาผูรับจางกอสราง
ลงชื่อ ………………........…………… เจาหนาที่พัสดุ
( ……………………………..…. )
………/……………../…………..

ลงชื่อ ………………………..……… หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
( ……..…......……….………….. )
………/……………../………….

เห็นชอบและอนุมัติ
ลงชื่อ ………………………………
( ……..………………..…….. )
ผูอํานวยการโรงเรียน…………………………

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
เรื่อง รายงานขอขอจาง

วันที่

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................
ดวย โรงเรียน ............................................................. มีความประสงคจะจาง…………………………..
โดยวิธีสอบราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลและความจําเปน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. รายละเอียดของพัสดุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
๒ ปงบประมาณ จํานวนเงิน …………………………………….. บาท
๔. วงเงินที่จะจาง
เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. .................................. จํานวน ........................................ บาท
๕. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลวเสร็จภายใน ........................วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
๖. วิธีที่จะจางและเหตุผลที่ตองจาง
ดําเนินการจัดจางโดยวิธีสอบราคา เพราะการจางครั้งนี้มีวงเงินเกิน 100,000.00 บาท แตไมถึง
2,000,000.00 บาท
๗. ขอเสนออื่นๆ
แตงตั้งคณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
๑. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีพิเศษตามรายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน
๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 อนุมัติ
 ลงนาม
ลงชื่อ .........................................................
(..........................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน......................................
วันที่.................................................

คําสั่งโรงเรียน……………………………….
ที่ ………/………………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับการจาง
----------------ดวยโรงเรียน …………………………………..……. ไดดําเนินการประกาศสอบราคาจาง ……………..
……………… จํานวน ……… รายการ รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ……………
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามคําสั่ง………….…(สวนราชการผูมอบอํานาจ)…………. * ที่ ………….. สั่ง
ณ วันที่ …………………..…………… จึงแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมตรวจรับการจาง
และผูควบคุมงาน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1) และ (6)
ดังตอไปนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ……………………………….. ตําแหนง……………………… ประธานกรรมการ
2. ……………………………….. ตําแหนง……………………… กรรมการ
3. ………………………………. ตําแหนง……………………… กรรมการ
ฯลฯ
คณะกรรมการตรวจรับการจาง
1. ……………………………….. ตําแหนง……………………… ประธานกรรมการ
2. ……………………………….. ตําแหนง……………………… กรรมการ
3. ………………………………. ตําแหนง……………………… กรรมการ
ฯลฯ
ผูควบคุมงาน
1. ……………………………….. ตําแหนง……………………… ผูควบคุมงาน
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยเครงครัด ทั้งนี้ดําเนินการใหแลวเสร็จ และรายงาน
ผูอํานวยการโรงเรียนภายใน ……….. **วันทําการ นับแตวันเปดซองสําหรับคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา และภายใน ……..…..** วัน นับแตผูรับจางสงมอบงานสําหรับคณะกรรมการตรวจรับการจางและผู
ควบคุมงาน
สั่ง ณ วันที่ .…………………………………
(……………………………………..)
ผูอํานวยการโรงเรียน…………………………………………
ให้ระบุส่วนราชการผูม้ อบอํานาจ

*

**

หมายถึง วันทีคณะกรรมการทัง 3 คณะ ควรปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ ถ้ามีเหตุผลทีทําให้การรายงานล่าช้ากว่าวันที กําหนด
ให้คณะกรรมการฯ ขอขยายเวลาต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนตามความจําเป็ น

ประกาศโรงเรียน …………………
เรื่อง สอบราคาจาง ……………………
----------------------ดวยโรงเรียน……………………………………….. มีความประสงคจะสอบราคาจาง...........................
................................................................................ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เปน
เงินทั้งสิ้น ............................................... บาท (...............................................................................)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียน.................
ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
กํ า หนดยื่ น ซองสอบราคาตั้ ง แต บั ด นี้ จนถึ ง วั น ที่ …………………………………..ระหว า งเวลา
………….น. ถึง …………น. เวนวันหยุดราชการ ณ ………………………………….. และกําหนดเปดซองสอบราคา
ในวันที่ ………………….. ตั้งแตเวลา ………… น. เปนตนไป ณ ………………….
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจางไดที่ …………………………………..…ตั้งแตบัดนี้ จนถึง
วันที่ …………………………… หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ………………………….. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ …………เดือน..…………….…….พ.ศ. ………….
(ลงชื่อ)………………………………….
(………………………………..)
ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................

เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ......................
สอบราคาจาง................................................................
ตามประกาศ โรงเรียน.....................................................................
ลงวันที่...............................................
......................................................
โรงเรียน................................................. ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ สอบราคาจาง
................................................................... ณ โรงเรียน.............................................................. โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑.

เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไว
ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีรายการกอสราง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษี
ประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด
ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคา ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา................วัน นับแตวันเปดซอง
ใบเสนอราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน............. วัน นับ
ถัดจากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ เขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสาร สอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาทีป่ ดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจาง.................................... โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขที.่ ........................" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ................................ ถึงวันที่ ........................................ ตั้งแต
เวลา .................... น. ถึงเวลา ........................ น. ณ ...................................................................
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซอง สอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซอง สอบราคา กอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผู เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
สํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจงจากคณะกรรมการเปดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ ในวันที่ ๒๗
กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ
เสนอราคา เวนแต ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
ใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕ . ๑ ใ น ก า ร ส อ บ ร า ค า ค รั้ ง นี้ สํ า นั ก ง า น จ ะ พิ จ า ร ณ า ตั ด สิ น ด ว ย ร า ค า ร ว ม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไม ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซอง สอบราคา ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับพิจารณา
ราคาของผู เสนอราคารายนั้ น เวน แตเ ปนขอผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็ กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสาร สอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสํานักงาน
เทานั้น
๕.๓ โรงเรี ย นสงวนสิ ท ธิ ไ ม พิ จ ารณาราคาของผู เ สนอราคา โดยไม มีก ารผ อ นผั น ในกรณี
ดังตอไปนี้

(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสาร สอบราคา หรื อ ใน
หลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของสํานักงาน
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร สอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตั ด สิ น การ สอบราคา หรื อ ในการทํ า สั ญ ญา คณะกรรมการเป ด ซอง สอบ
ราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได สํ า นั ก งานมี สิ ท ธิ ที่ จ ะไม รั บ ราคา หรื อ ไม ทํ า สั ญ ญาหากหลั ก ฐานดั ง กล า วไม มี ค วามเหมาะสมหรื อ ไม ถู ก ต อ ง
๕.๕ โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรั บราคาต่ําสุด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทัง้ นี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให
ถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการ เปดซอง สอบราคา หรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียนมีสิทธิที่
จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคา วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วั น ประกาศ สอบราคา หรื อเป น ผู เ สนอราคาที่ก ระทําการอัน เป น การขัด ขวางการแขงขัน ราคาอย างเป น
ธรรม ตามขอ ๑.๖ โรงเรียนสํานักงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่ อตามข อ ๔. ๕ แล ะสํ านั ก งานจะพิ จ ารณาล งโ ทษผู เส นอราคารายนั้ น เป น ผู ทิ้ ง งาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผู ช นะการ สอบราคา จะต องทํา สั ญ ญาจ า งตามแบบสั ญ ญาดั ง ระบุ ใ นขอ ๑.๓ กั บ โรงเรี ย น
ภายใน…………วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของ
ราคาคาจางที่ สอบราคา ได ใหสํานักงานยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสํานักงาน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วัน ทําการ
๖.๓ หนั งสื อค้ําประกัน ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนั งสื อค้ําประกัน ดังระบุ ใน

ขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบรรษั ท เงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย หรื อ บริ ษั ท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ สอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
โรงเรียนจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน……….. งวด ดังนี้
โรงเรียนจะจายเงินคาจางในอัตรารอยละ..................... ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙.

การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ช นะการ สอบราคา ซึ่ ง ได ทํ า ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ หรื อ ทํ า สั ญ ญาจ า งตามแบบดั ง ระบุ ใ น
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา………
ป นั บ ถั ด จากวั น ที่ สํ า นั ก งานได รั บ มอบงาน โดยผู รั บ จ า งต อ งรี บ จั ด การซ อ มแซมแก ไ ขให ใ ช ก ารได ดี ดั ง เดิ ม
ภายใน………………วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. .....................
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อสํานักงานไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ............ แลวเทานั้น
ร า ค า ก ล า ง ข อ ง ง า น ก อ ส ร า ง ใ น ก า ร ส อ บ ร า ค า ค รั้ ง นี้ เ ป น เ งิ น
ทั้งสิ้น ............................ บาท(สองแสนสองหมื่นแปดพันแปดรอยหกสิบบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อสํานักงานไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม สอบ
ราคาจาง แลว ถา ผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเ สนอราคาซึ่งเปนผูรับ จางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิช ย
นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสงทาง
น้ํ า และพาณิ ช ยนาวี ภ ายใน ๗ วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู รั บ จ า งสั่ ง หรื อ ซื้ อ ของจากต า งประเทศ เว น แต เ ป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองได รั บ อนุญาตเช น นั้น กอนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป น ของที่รัฐ มนตรี ว าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งสํานักงานไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดั งระบุ ไว ในขอ ๖ สํ า นั กงานอาจพิจ ารณาเรี ย กร อ งให ช ดใช ความเสี ย หายอื่น (ถ ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ สํานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน
กอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สั ญ ญา หรื อ ภายใน ระยะเวลาที่ สํ า นั ก งานได ข ยายออกไป โดยจะใช สู ต รของทางราชการที่ ไ ด ร ะบุ ใ นข อ ๑.๕
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดย เครงครัด
*

โรงเรียน..................................................
วันที่.........................

*

ใหระบุชื่อโรงเรียนที่ดําเนินการสอบราคา พรอมประทับตราชื่อโรงเรียน โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อ

ยอกํากับตรา

บัญชีผูมาขอรับรายละเอียดการสอบราคาจาง
โรงเรียน ………………………………………………………….
พัสดุที่จัดจาง …………………………………………………….
เอกสารสอบราคาจาง เลขที่ ………………………………………………
ชื่อเจาหนาที่ผูแจกรายละเอียด ………………………………………………
ลําดับ

วัน เดือน ป

ชื่อ บริษัท/หาง ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อผูจัดการ หรือ
ผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ

รวม ………………………….. ราย
(ลงชื่อ) …………………………………………. ผูแจกรายละเอียด
( …………………………………………….. )

ทะเบียนรับซองสอบราคา
โรงเรียน ………………………………………………………………………………………………….…………………………………
พัสดุที่จัดจาง ………………………………………………………………………… จํานวน…...……………………… รายการ
ตามเอกสารการสอบราคาจาง เลขที่ …………………………………………………………..………….……………………
ชื่อเจาหนาที่รับซอง …………………………………………………………………………………….………………………………
กําหนดรับเอกสารสอบราคาจางระหวางวันที่ ……….……เดือน…………………………………พ.ศ. ...……. ถึงวันที่
เดือน…………………………………พ.ศ. …………..…. ผลปรากฎดังนี้
รายละเอียดการยื่นซอง

ลําดับที่
วัน/เดือน/ป

เวลา

ชื่อบุคคล/บริษัท/หางฯ

ผูรับซอง
ชื่อ

ลายมือ
ชื่อ

ลายมือชื่อ หัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
ผูรับมอบซอง

เรียน ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา
ขอสงมอบซองเสนอราคา และเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารสวนที่ 1 และ
เอกสารสวนที่ 2 ของผูเสนอราคาจํานวน …………….. ราย
ลงชื่อ …………………………………….
(……………………………………. )
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาผูรับมอบซอง
(……………………………………… )

หมาย
เหตุ

ใบรับซองสอบราคา
โรงเรียน ……………………………………………….………… ไดรับซองเสนอราคา และเอกสารที่ยื่นมา
พรอมกับซองเสนอราคา ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และ 2 ตามเอกสารสอบราคาจาง เลขที่
…………………จาก ………..….(ชื่อบริษัท/หาง/ราน)……………….ไวแลว เมื่อวันที่ …………………………………
เวลา ………………… น.
จึงออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ………………………………………….
( ……………………………… )
ผูรับซอง

แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
งานสอบราคาจาง …………………………………………………………… โรงเรียน……………………..……………………..
วันที่ ……………….. เดือน …………………..…………………… พ.ศ. ………………
ที่

ผูเสนอราคา

รายชื่อผูมีอํานาจ (1)*

1.

…….(บริษัท/หางฯ/ราน)……..

2.

…….(บริษัท/หางฯ/ราน)……..

ผูถือหุนรายใหญ (2)
**

หมายเหตุ***

1. (นาย/นาง/นางสาว).. 1. นาย/นาง/
2. นาย/นาง/นางสาว)..
นางสาว)..
3. นาย/นาง/นางสาว).. 2. นาย/นาง/
ฯลฯ
นางสาว)..
3. นาย/นาง/
นางสาว)..
ฯลฯ
1. นาย/นาง/นางสาว).. 1. นาย/นาง/
2. นาย/นาง/นางสาว).. นางสาว)..
3. นาย/นาง/นางสาว).. 2. นาย/นาง/
ฯลฯ
นางสาว)..
3. นาย/นาง/
นางสาว)..
ฯลฯ

ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ
( …………………………...)
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
( ………………………….. )
ลงชื่อ…………………..…………...กรรมการ
( ………...………….…. )

ให้กรอกรายชือผูจ้ ดั การ หุ ้นส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานใน
กิจการ ของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคล
**
ให้กรอกรายชือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด
หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึงถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละยีสิ บห้าในกิจการนัน
***
การตรวจสอบความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ให้ตรวจจาก รายชือผูม้ ีอาํ นาจ (1) และ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (2)
ของ ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายด้วย
*

บันทึกการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาจาง
ในการจัดจาง ............................................................... ............................................................... ...............................................................
วันที่ .........................เดือน...................................... พ.ศ. ............................... เวลา................................ น.
ณ ..............................................................................................................................
ลําดั
บที่

ชื่อผูเสนอราคา

หนังสือ
รับรองการ
จดทะเบียน

บัญชีรายชื่อ
หุนสวน/
กรรมการ
ผูจัดการ

ถูก ไมถูก ถูก

ไมถูก

บัญชีผูถือ บัตรประชาชน
หุน ราย (กรณีบุคคล ภาษีมูลคาเ แคตตาลอก หนังสือ หลักฐานอื่น ๆ หมายเหตุ
มอบอํานาจ ตามประกาศ
ใหญ
ธรรมดา)
พิม่
(กรณี
บริษัท)
ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ไมถกู ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก
ผูมีอํานาจ
ควบคุม

ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ
( ………………………………………….. )
ลงชื่อ……………………………..……….กรรมการ

ลงชื่อ……………………………..……….กรรมการ

( ………………………………….. )

( ………………………………….. )

ประกาศคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
……………………
ตามที่โรงเรียน…………………………….ไดประกาศสอบราคาจาง…………………
………………………………………………. ตามประกาศลงวันที่………………………………. นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดตรวจคุณสมบัติของผูเสนอราคาจากบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ของ
ผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน …….ราย แลวไมปรากฏ*มีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศเผยแพรการสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเพื่อเปดซองใบเสนอราคาในวันที่……….เดือน…………………... พ.ศ.
………….. ตั้งแตเวลา …………….. น เปนตนไป ดังมีรายชื่อตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.

…………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
…………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
…………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
…………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
…………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ………………เดือน……………………… พ.ศ. ……….
ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ
( …………………………...)
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
( ………………………….. )
ลงชื่อ…………………..…………...กรรมการ
( ……………………….…. )

*

ให้ปรับตามผลการตรวจสอบ และในกรณี ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีผเู ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอืน ณ วันประกาศเผยแพร่ การสอบราคา ให้ทาํ หนังสื อแจ้งทันที

แบบใบเสนอราคา
เรียน คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจาง
ขาพเจา (บริษัท,หจก.,ราน)………………………………………………………………….…………………………..
อยูเลขที่……….……………………….ถนน…………………………………ตําบล/แขวง……………………………………….
อําเภอ/เขต………………………………..จังหวัด……………………………………โทรศัพท………………….………………
โดย (นาย,นาง,นางสาว)…………………….……………………………ผูลงนามขางทายนี้ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ
ในเอกสารสอบราคาจาง เลขที่.........../...................โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว
รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
1. ขาพเจาขอเสนองานที่จะทํางาน...................................................................................................
ตามขอกําหนดเงื่อนไข แบบรูปรายการละเอียดแหงเอกสารสอบราคา เปนเงินทั้งสิ้น………..………….……บาท
(……………………………………………………………………) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน……………..…………..บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
2. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา………………….…วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาและโรงเรียน
อาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดออกไปตาม
เหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนรองขอ
3. กําหนดสงมอบ ขาพเจารับรองที่จะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที และจะสงมอบงานตามสัญญาโดย
ครบถวนถูกตองภายใน……………….วัน นับถัดจากวันเริ่มทํางานตามสัญญา
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารสอบราคากับโรงเรียน ภายใน…….……วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไวในขอ 6 ของเอกสารสอบราคา
ใหแกโรงเรียนกอน หรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ…………….ของราคาตามสัญญาทีร่ ะบุ
ไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่
อาจมีแกโรงเรียน และสํานักงานมีสิทธิใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือสํานักงานอาจเรียก
สอบราคาใหมได
6. ขาพเจายอมรับ วาโรงเรียนรไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม
ตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลวและเขาใจดีวา สํานักงานไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวม
คิดกัน โดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน บริษัท ใด ๆ ที่ไดยื่น
เสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอ ณ วันที่.........................เดือน.....................................พ.ศ..............
ลงชื่อ………………………………………….ผูเสนอราคา
(………………………………………….)
ตําแหนง................................................
ประทับตรา (ถามี)

บัญชีเปรียบเทียบราคา
การเปดซองสอบราคาจาง ………. ……………………………. …………………………………………………………
วันที่………. …………เดือน…………………………พ.ศ. …........เวลา ……………… น. ณ ………………………………………..
ที่

รายการจาง

จํานวนหนวย

ราคาหนวย
ละ

วงเงินงบประมาณ
จํานวน

การเสนอราคา ( บาท )
ชื่อบริษัท/หาง/ราน ชื่อบริษัท/หาง/ราน ชื่อบริษัท/หาง/ราน หมายเหตุ

รวม
ลงชื่อ ……………………………………….. ประธานกรรมการ
( ………………………………………. )
ลงชื่อ ……………………………………….. กรรมการ
( ………………………………………. )
ลงชื่อ ……………………………………….. กรรมการ
( ………………………………………. )

ประกาศโรงเรียน.........................................................................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา
ตามประกาศ โรงเรียน............................................ เรื่อง สอบราคาจาง....................................................
ลงวันที่ ............................................. ซึ่งมีผู ไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคาจํานวน .......................... รายนั้น
ผลปรากฏวา มีผูที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
เปนราคาที่รวม VAT
เปนราคาที่ไมรวม VAT
รายการที่พิจารณา

ผูเสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ประกาศ ณ วันที่ ................................................................................

(...........................................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน......................................................................................

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
วันที่
เรื่อง การสอบราคาจาง……………………………………………………………………...…………………………
เรียน … (ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา)……(ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)
ตามที่ โรงเรียน ……………………………………………. ไดแตงตั้งคณะกรรมการ เปดซองสอบราคา
เพื่อจัดจาง ………………………………………… จํานวน …………………… ตามคําสั่งที่ ……….…… สั่ง ณ วันที่
…………..………….…………. นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาดังกลาว ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. คณะกรรมการฯ ไดรับซองพรอมเอกสารสอบราคาจากหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ จํานวน
……….... ราย เมื่อวันที่ ……………………………………. เวลา ……………….... น.
2. คณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาจากเอกสารหลักฐานสวนที่ 1 ที่ผู
เสนอราคายื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาทุกรายแลวปรากฎวา ……….. (ใหระบุผลการตรวจสอบผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน)……………. ซึ่งคณะกรรมการไดประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกเพื่อจะทําการเปดซองใบเสนอราคาตามวัน เวลาที่กําหนด ตามหลักฐานที่แนบ
3. คณะกรรมการไดเปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาตามขอ 2 โดยเปดเผยแลว ในวันที่
………………………………เวลา ………………….น. ณ………………………………….. รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
เปรียบเทียบราคา ดังแนบ
4. คณะกรรมการฯไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา และเอกสาร
หลักฐานที่แนบปรากฏวา ….(ใหระบุวารายใดมีคุณสมบัติ และเอกสารถูกตองหรือไมถูกตองตามที่กําหนดใน
เอกสารสอบราคาจาง หากมีรายใดไมถูกตองใหระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดวย)…………………………………….
5. คณะกรรมการฯ ไดทําการคัดเลือก ผูเสนอราคาจากรายที่หลักฐานเอกสารถูกตองแลว
ตามขอ 4 โดยเรียงลําดับการเสนอราคาดังตอคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา …………(ใหเสนอความเห็นวา
ควรจางจากรายใด และราคาที่จัดจาง พรอมทั้งกําหนดเวลาสงมอบ ดวย)………………….…
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ………………………………………… ประธานกรรมการ
( …………………………………….. )
ลงชื่อ …………………………………………กรรมการ
( …………………………………….. )
ลงชื่อ ………………………………………… กรรมการ
( …………………………………….. )

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน..........................................................
ที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง

วันที่

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน...............................................................................
ดวยคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีสอบราคา ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งโรงเรียน........................................................
ที่ ................................ ลงวันที่ ......................................... ไดรายงานผลการพิจารณาการจาง ดังนี้
รายการพิจารณา

ราคาที่เสนอ
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่ตกลงจาง
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

รวม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดจางจากผูเสนอราคาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งจางจากผูเสนอราคา ดังกลาว
ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 เห็นชอบ
 อนุมัติ
ลงชื่อ .........................................................
(..........................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน......................................
วันที่.................................................

ที…่ ……./…………..

โรงเรียน………………………………………
……………………………………………….…
…………………………..……………………
…………… ……………………………

เรื่อง การทําสัญญาจาง
เรียน ………………………………
อางถึง (1) ประกาศโรงเรียน…………………เรื่องสอบราคาจาง…………………………………………..
(2) ใบเสนอราคาเมื่อวันที่………….. เดือน ……………………… พ.ศ. ………….
ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียน ………………………..…. ไดดําเนินการสอบราคาจาง
……………………………………………. และทานไดเขารวมยื่นซองเสนอราคาดวย ความแจงแลวนั้น
บัดนี้โรงเรียน …………………...…………..… ไดพิจารณาตัดสินใหทานเปนผูขายพัสดุดังกลาว
ในราคา……………….บาท (………………………………………………………)
จึงขอใหทานไปทําสัญญาภายใน
*
……………… วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ โดยใหนําหลักประกันสัญญาในวงเงินไมนอยกวา
……………..บาท (………………………………………………..) ไปประกอบการทําสัญญาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน
ขอแสดงความนับถือ
(…………………….…………….)
ผูอํานวยการโรงเรียน ……………………

…………………………………………
โทร. …………………….………
โทรสาร ……………………………

*

ให้ระบุจาํ นวนวันให้ตรงกับเอกสารการสอบราคาซือข้อ 6.2

แบบสัญญาจาง
สัญญาเลขที่…………………..…
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ………………...……………..............ตําบล/แขวง………………………….……………..….
อําเภอ/เขต……………………………….…...........................................จังหวัด....................…….………………………….
เมื่อวันที่…………..เดือน……………………..พ.ศ……………ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย ………...……………………………………ผูรับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามคําสั่ง 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่ง
กับ……………………………..……….ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ…………………………………..……..………….……..
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่……….……ถนน………………..ตําบล/แขวง………..………....อําเภอ/เขต…………..…….
จังหวัด………..………….….โดย………….………………………………..………...ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท………….………………………………….ลง
วันที่…..….…………………….. (และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่……………………………..……..)* แนบทายสัญญานี้
ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงวาจาง
ผูวาตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจาง
ทํางาน….…………………………….…………………...................................................………………………………………….
ณ…..…………….........................................ตําบล/แขวง….………………………….…………………………………………..
อําเภอ/เขต…………………..……จังหวัด………………..…………..ตามขอกําหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้ง
เอกสารแนบทายสัญญา
ผูรับจางตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิด
ดีเพื่อใชในงานจางตามสัญญานี้
ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)…………………………….…จํานวน……….………หนา
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)……………………...จํานวน…………….....หนา
2.3 ผนวก 3…………….…(บัญชีรายการกอสราง.)………….….จํานวน………….…….หนา
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………………………..จํานวน……………..…หนา
2.5 ผนวก 5............(รายการเกี่ยวกับสถานที่กอสราง)………จํานวน...................หนา
2.6 ผนวก 6... (เลื่อนไข หลักเกณฑ ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับ
สัญญาแบบปรับราคาได....................................................................................จํานวน...................หนา
2.7 ผนวก 7 ……………………….….ฯลฯ…………..………………..จํานวน...................หนา

ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความใน
สัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของผูวาจาง
ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกัน
เปน……………………………………..………………………เปนจํานวนเงิน……………………………………บาท
(…………………………………………………………………………..………….) มามอบใหแกผูวาจางเพื่อเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเมื่อผูรับจางพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญานี้แลว
ขอ 4. ก. คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน…………………………….บาท
(………………………………………………………….…………….…..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน……………………...
บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมรวมเปนเกณฑและ
กําหนดการจายเงินเปนงวด ๆ ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงิน................................บาท (.............................................................)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน.............................................................................ใหแลวเสร็จภายใน..................วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงิน..............................บาท (................................................................)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน.............................................................................ใหแลวเสร็จภายใน..................วัน
……………………..ฯลฯ...................................
งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน..........................บาท (................................................................)
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมาดใหแลวเสร็จเรียบรอยแลวตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ 18
ขอ 5 กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่.................เดือน...........................พ.ศ.................
และจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในวันที่.................เดือน.................................พ.ศ.................ถาผูรับจาง
มิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลาหรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือมีเหตุใหเชื่อได
วาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลา
หรื อ ผู รั บ จ า งทํ า ผิ ด สั ญ ญาข อ ใดข อ หนึ่ ง หรื อ ตกเป น ผู ล ม ละลาย หรื อ เพิ ก เฉยไม ป ฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง
คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวา
จางมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย
การที่ผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา

ขอ 6. ความรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
เมื่องานแลวเสร็จบริบูรณ และผูวาจาง ไดรับมอบงาน จากผูรับจาง หรือจากผูรับจางราย
ใหม ในกรณีที่ มีการบอกเลิกสัญญา ตามขอ 5 หากมีเหตุชํารุด บกพรอง หรือ เสียหายเกิดขึ้นจากการจาง
นี้ ภายใน กําหนด* 2 ป……………เดือน นับถัดจาก วันที่ไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือ
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอย หรือ
ทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชาการชาง ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไม
ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาว ภายใน
กําหนด………….วัน นับแตวันที่ไดแจงเปนหนังสือจากผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายใน
เวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผู
ออกคาใชจาย
ขอ 7. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานทั้งหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมได
รับ ความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอื่นความ
ยินยอมดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิดหรือพันธะหนาที่ตามสัญญานี้ และผูรับ
จาง จะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอ ของผูรับจางชวง หรือ ของตัวแทน หรือ
ลูกจางรับจางชวงนั้นทุกประการ
ขอ 8. การควบคุมงานของผูรับจาง
ผูรับจางตองควบคุมงานที่รับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญและใน
ระหว างทํางานที่รับจ างจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็ มเวลาเป นผูควบคุมงานผูควบคุมงานดังกลาว
จะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจางคําสั่งหรือคําแนะนําตางๆ ที่ไดแจงแกผูแทนผูไดรับมอบ
อํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําที่ไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางการเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุมงานใหมจะทํามิไดหาก
ไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน
ผูวาจางมีสิทธิที่จะขอใหเปลี่ยนตัวแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผู
รับจาง และผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไมคิดราคาเพิ่ม หรืออางเปนเหตุเพื่อขยายอายุ
สัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ขอ 9. ความรับผิดชอบผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการฏิบัติ
งานของผูรับจางและจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจาง ผูรับจางจะตองรับผิดโดยซอมแซมใหคืนดี หรือเปลี่ยนใหใหม
โดยคาใชจายของผูรับจางเอง ความรับผิดของผูรับจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผูวาจางไดรับมอบงาน
ครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุดบกพรองหรือความเสียหายดังกลาวในขอ
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ขอ 10. การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจางจะตองจายเงินแกลูกจางที่ผูรับจางไดจางมาในอัตราและตามกําหนดเวลาที่ผู
รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไว ตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจางไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอื่นใดแกลูกจางดังกลาวในวรรคแรกผูวาจาง
มีสิ ทธิ ที่จ ะเอาเงินคาจ างที่จะตองจ ายแกผูรั บจ างมาจ ายให แกผูรั บจ างดังกล าวและให ถือวาผูว าจ างได
จายเงินจํานวนนั้น เปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว
ผูรับจางจะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนที่จางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดทั้งปวงของผูรับจาง รวมทั้งผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดคาสินไหมทดแทน
ได ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอื่นที่ผูรับจางหรือผูรับจาง
ชวงจาง มาทํางานผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมทั้งหลักฐานการชําระเบี้ย
ประกัน ใหแกผูวาจางเมื่อผูวาจางเรียกรอง
ขอ 11. การตรวจงานจาง
ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการ
ทํางานของผูรับจางกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไปตรวจการ
งานในโรงงานและสถานที่ที่ กอ สร า งได ทุ กเวลาและผู รั บ จ า งจะต องอํ านวยความสะดวกและให ค วาม
ชวยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีกรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม
ขอ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในรูปแบบรูปรายการละเอียดโดย
ถี่ถวนแลวหากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้น ผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม
หรือทางเทคนิคผูรับจางตกลงที่จะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือ
บริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้งเพื่อใหงานแลวเสร็จบริบูรณ โดยจะคิดคาใชจายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผูวาจาง
ไมได
ขอ 13. การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวา กรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผูวาจางแตงตั้ง
มี อํ านาจที่ จะตรวจสอบและควบคุ มงานเพื่ อให เ ป นไปตามเอกสารสั ญญาและมี อํ านาจที่ จะสั่ งให แก ไข
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมหรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจาง
ผูควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอํานาจที่จะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความลาชาในกรณีเชนนี้ ผูรับ
จางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได
ขอ 14. งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจาง มีสิทธิที่จะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษ ซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสาร
สัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายทั่วไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผูวาจางยังมีสิทธิ
สั่งให เปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวยโดยไมทําใหสัญญาเปน
โมฆะแตอยางใด

อัตราคาจางหรือราคาที่กําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติม
ขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคําสั่งของผูวาจางหากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจางหรือราคาใดๆ ที่
จะนํามาใช สําหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะไดตกลงกันที่จะกําหนด
อัตรา หรือราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหม เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไมไดผู
วาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวาเหมาะสมและถูกตอง ซึ่งผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจาง
ขอ 15. คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดไว ในสัญญา และผูวาจาง ยัง
มิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับ ใหแกผูวาจาง เปนจํานวนเงิน วันละ ………………..…..บาท
และจะต องชํ าระค าใช จ ายในการควบคุ มงานในเมื่ อผู ว าจ างต องควบคุ มงานอี กต อหนึ่ งเป นจํ านวนเงิ นวั น
ละ………………....บาท นับถัดจากวันที่กําหนดแลวเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผูวาจางไดขยายใหจนถึงวันที่
ทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผูรับจางทํางาน
ลาชาเฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย
ในระหวางที่ผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 16 ก็ได และถาผูวาจางได
แจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเมื่อครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิที่จะ
ปรับ ผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 16. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผูวาจางบอกเลิกสัญญาผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอื่นใหทํางานนั้นตอ
จนแลว เสร็ จไดผูว าจ างหรือผูที่รั บจ างทํางานนั้ นต อมีสิ ทธิ ใชเ ครื่ องใชการกอสรางสิ่งที่สร างขึ้นชั่ วคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะ
เห็นสมควร
ในกรณีดั งกล าวผู ว าจางมีสิ ทธิ ริบหลั กประกันการปฏิ บัติ ตามสั ญญาทั้งหมดหรื อบางส วน
ตามแต จ ะเห็ น สมควร นอกจากนั้ น ผู รั บ จ างจะต องรั บ ผิ ด ชอบในคาเสี ย หายซึ่ งเป น จํ า นวนเกิน กว า
หลักประกัน การปฏิบัติงานและคาเสียหายตาง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งคาใชจายที่เพิ่มขึ้นในการทํางานนั้นตอให
แลวเสร็จตาม สัญญาและคาใชจายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงาน
หรือจํานวนเงิน ใด ๆ ที่จะจายใหแกผูรับจางก็ได
ขอ 17. การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผูรับจางตามสัญญานี้ผูวาจางมีสิทธิที่จะหักเอาจาก
จํานวน เงินคาจางที่คางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจางหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาก็ได
หากมีเงินคาจางตามสัญญาที่หักไวจายเปนคาปรับและคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีก
เทาใด ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางทั้งหมด
ขอ 18. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด

ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเมื่อทํางานเสร็จสิ้นแลว จะตองขน
ยายบรรดาเครื่องใชในการทํางานจางรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราวตาง ๆ (ถามี) ทั้งจะตอง
กลบเกลี่ยพื้นดินใหเรียบรอยเพื่อใหบริเวณทั้งหมดอยูในสภาพที่สะอาดและใชการไดทันที
ขอ 19. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผู
วาจางหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่ผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมายทําใหผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือพฤติการณดังกลาวพรอม
หลักฐานเปนหนังสือ ใหผูวาจางทราบ เพื่อขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุ
นั้นสิ้นสุดลง
ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรอง
ในการที่จะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
การขยายกําหนดเวลาทํางานตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจของผูวาจางที่จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
ขอ 20. การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ ที่ตองนําเขามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไมวาผูรับจางจะเปนผูที่นํา ของเขา
มาเองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง
เดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนดผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี
กอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทยหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน
ใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ FOB CFR
CIF หรือแบบอื่นใด
ในการสงมอบงาน ตามสัญญาใหแกผูวาจางถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผูรับจาง
จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดย
เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจางพรอมกับการสงมอบงานดวย
ในกรณีที่ สิ่งของดังกลาว ไมไดบรรทุกจากตางประเทศ มายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ
เรือที่มสี ิทธิ เชนเดียวกับเรือไทยผูรับจางตองสงมอบหลักฐาน ซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกของโดยเรืออื่นไดหรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวาไดชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย
ในกรณีที่ผูรับจางไมสงมอบหลักฐาน อยางใดอยางหนึ่งดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแก
ผูวาจาง แตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอน โดยไมรับชําระเงินคาจางผูวาจางมีสิทธิ รับงาน
ดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาจางเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

ขอ 21. มาตรฐานฝมือชาง
ผูรับจางตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวาผูวาจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ
ชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานจากสถาบันของทางราชการหรือสถานบัน
ของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละสิบของแตละสาขาชาง แต
จะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
21.1 สาขาชางเชื่อมไฟฟา
21.2 สาขาชางเชื่อมแกส
21.3 สาขาชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
21.4 สาขาชางไม (กอสราง)
21.5 สาขาชางทอและสุขภัณฑ
21.6 สาขาชางกออิฐ
21.7 สาขาชางฉาบปูน
ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชี แสดงจํานวนชางทั้งหมดโดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ ระดับชาง พรอมกับ
ระบุรายชื่อชางผูที่ผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว ในวรรคแรก นํามาแสดง
พรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอนเริ่มลงมือทํางาน และพรอม
ที่จะใหผูวาจางหรือเจาหนาที่ของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลาทํางานตามสัญญานี้ของผูรับจาง
สัญญานี้ทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูวาจาง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูรับจาง
(……........……...…………………….)

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

(ลงชื่อ)……………………………………….พยาน
(……........……...…………………….)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที…่ ………………………

วันที่………...............……………………………..........

ขาพเจา………………………….............................................…………......…สํานักงานตั้งอยู
เลขที…่ ………............ถนน………………………….ตําบล/แขวง………........อําเภอ/เขต……………………………
จังหวัด………..............…………………..โดย………………………...................……………………………….ผูมีอํานาจลง
นามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ…………………………..............................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูซื้อ”ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที…่ …………………………..................…………………………….....................……ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย…………………………………………………..................………………….กับผูซื้อ
ตามสัญญาเลขที…่ …………………......…………ลงวันที่…………………………........................………………..ซึ่งผูขาย
ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูซื้อเปนจํานวนเงิน……….................……………………………บาท
(………….........……………….......................……………….) ซึ่งเทากับรอยละ………………..(……………%) ของราคา
ทั้งหมดตามสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตน โดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตน ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อจํานวนไมเกิน…………….……..............…………………บาท
(……………………………................................……….) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตอง
ชําระ คาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้น
กอน
2. หากผู ซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผู ขาย หรื อยิ น ยอมให ผูขายปฏิ บัติ ผิด แผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยินยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย
3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวา
กรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซื้อตามสัญญาซื้อขายอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)………….....….....……………….ผูค้ําประกัน
(……………….......................……..)
ตําแหนง………………………………............
(ลงชื่อ)………….....….....……………….พยาน
(……………….......................……..)
(ลงชื่อ)………….....….....……………….พยาน
(……………….......................……..)

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
เรื่อง ลงนามในสัญญาจาง

วันที่

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.........................................................
ตามที่ อนุมัติใหจาง......................................................... จาก...................................................
จํานวน ............................................. รายการ ในวงเงิน ................................................................ บาท
(.......................................................................................) นั้น
บัดนี้ .................................................................................. ไดมารวมลงนามในสัญญาแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในสัญญาจาง
ลงชื่อ ……………………….……………….…เจาหนาที่พัสดุ
(……………………………………..)
ลงชื่อ …………………………………………หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(.............................................)
ลงนามแลว
ลงชื่อ........................................................
(....................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน...................................

แบบบันทึกหนาสมุด (ใบหนา)

สมุดบันทึกการคุมงานกอสราง
รายการ

.

.

สถานที่

.
งบประมาณป
วงเงินคากอสราง

สัญญาเริ่ม วันที่
หมดสัญญา วันที่
แบงงานเปน
ชื่อสถาปนิกเจาของแบบ
ชื่อวิศวกรเจาของแบบ
ผูควบคุมงานของโรงเรียน
ผูควบคุมงานของผูรับจาง

.
บาท

เดือน
เดือน
งวด
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

พ.ศ.
พ.ศ.
.
.
.
.

รับเหมากอสราง โดยบริษัท/หาง/ราน
ผูจัดการ ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
ผูแทนผูรับจาง ชื่อ
 งานเสร็จตามสัญญา
 งานเสร็จเกินสัญญา
ครบวันค้ําประกันสัญญา วันที่
.

.
.

.
.
..
.
.
.

เดือน

พ.ศ.

แบบบันทึกการคุมงานกอสรางประจําวัน
วันเดือนป

รายการปฏิบัติงานของผูรับจาง

ทุกวัน
ตั้งแตวัน
เริ่มตน
สัญญา
จนถึงวัน
ทํางาน
แลวเสร็จ

-ชางไม (ทําอะไรบาง)
จํานวน............
คน
-ชางเหล็ก (ทําอะไรบาง)
จํานวน............คน
-ชางปูน (ทําอะไรบาง)
จํานวน............
คน
-ชางประปา (ทําอะไรบาง) จํานวน............คน
-ชางสี (ทําอะไรบาง)
จํานวน............
คน
-ชางไฟฟา (ทําอะไรบาง)
จํานวน.............คน
-ชาง(ทําอะไรบาง)
จํานวน............
คน
-คนงานทั่วไป (ทําอะไรบาง) จํานวน............คน
-วัสดุที่นําเขามาในบริเวณกอสราง
-หิน ทราย ปูน เหล็ก วัสดุ อุปกรณตาง ๆ
จํานวนเปนหนวยหรือปริมาตร เปนรถ
-ถูกตองตามรายการหรือไม ถาเปนวัสดุที่ไมมี
มอก. ตองบันทึกไวใหละเอียด เผื่อวามี มอก.
แลวแตยังไมทราบ วันที่จะเปนเครื่องยืนยันวาอยู
ในระหวางที่ยังไมรับทราบ
-ปญหางานที่ไมเรียบรอยสั่งใหแกไขอะไรบาง
-งานแกไขปญหาที่สั่งการและไดแกไขแลวหรือ
กําลังแกไขหรือยังไมไดแกไข
(สําหรับปญหาและวิธีการแกไขใหบันทึกไว และ
ลงชื่อในบันทึกแลวใหผูรับจางเซ็นทราบ
ลงวันที่กํากับ)

ลงชื่อ

หมายเหตุ
(ปญหาที่จําเปนตองบันทึก)
-การหยุดงานเทศกาล
-เนื่องจากปญหาดินฟาอากาศ
-อุปสรรคตางๆ ที่ตองหยุดงาน
-การสั่งหยุดงาน
-การขอเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
-การรอคําชี้แจงสําคัญ ๆ
-รายการวัสดุที่ไมถูกตอง
ที่ตรวจพบใหนําออกไปชนิด
ขนาด จํานวน วัน เวลา

.......................
ผูควบคุมงาน
(ผูบันทึก)
......................
ผูรวมงาน
ผูรับจาง หรือ
ผูแทนผูรับจาง

หมายเหตุ ถาบันทึกผิดหามฉีกทิ้ง ใหทําการขีดฆาเทานั้น สมุดตองมีเลขหนาเรียงหมายเลขครบถวน

บันทึกขอความ
สวนราชการ

.

ที่

วันที่

เรื่อง รายงานการควบคุมงานกอสรางประจําสัปดาห
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง
งาน
สถาปนิก
ผูควบคุมงานของโรงเรียน
ผูรับจาง
เริ่มสัญญา
ปฏิบัติงานจริง
แบงงานออกเปนจํานวน

อาคาร
วิศวกร
งบประมาณ
ผูควบคุมงานผูรับจาง
หมดสัญญา
ไดตอสัญญาจาก
ถึง
งวด รวม
วัน

ผลงานงวดที่
จากวันที่
.
งานในงวดตามสัญญา

.
ถึงวันที่
งานในงวดที่ทําแลว

ความกาวหนาของงานงวดนี้
ชาง
ชาง
ชาง
ชาง
คนงาน
ผูควบคุมงาน
รวม

งานในงวดที่ยังไมไดทํา

เร็วกวางวด
วัน ชากวางวด
วัน
ขอคิดเห็นของผูควบคุมงาน หรือปญหาและอุปสรรค

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

...................................................................ผูควบคุมงาน
(...............................................................)
.................................................................ผูควบคุมงาน
(...............................................................)

บันทึกขอความ
สวนราชการ
ที่

.
วันที่

เรื่อง รายงานการควบคุมงานกอสรางประจําสัปดาห
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง
พ.ศ.
.
.
งวดที่
เดือน

ตามคําสั่ง
ลงวันที่
เดือน
.ไดแตงตั้งใหขาพเจาเปนผูควบคุมงานกอสราง/ติดตามงานกอสราง
ของโรงเรียน
ตามสัญญาลงวันที่
เดือน

พ.ศ.

.
.
จังหวัด
.

ขาพเจา ไดควบคุมงานกอสรางตั้งแตงานเริ่มตนจนแลวเสร็จ ขอรับรองวางานกอสราง
ผูรับจางไดทําเสร็จเรียบรอยถูกตองตามแบบรูปรายการ สัญญาทุกประการ ตั้งแตวันที่ .
พ.ศ.
.
ลงชื่อ.........................................................
(........................................................)
ผูควบคุมงาน

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
วันที่
เรื่อง การสงมอบงาน.......................................................
เรียน ประธานกรรมการตรวจการจาง (........................................................)
ดวย ........................................................ ไดสงมอบงานจาง.............................................................
ของโรงเรี ยน............................................................ ของสั ญญาจ างเลขที่ ..............................ลงวั นที่
...................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําหนดวัน เวลา และสถานที่ นัดคณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจ
รับมอบงานตอไป
ลงชื่อ………………………………… เจาหนาที่พัสดุ
(......................................)
............................................
ลงชื่อ………………………………… หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(......................................)
............................................
นัดคณะกรรมการตรวจการจางวันที่.............................................เวลา...........................น.
พรอมกันที่บริเวณกอสราง
ลงชื่อ………………………………… ประธานกรรมการ
(......................................)
............................................
ทราบ
ลงชื่อ………………………………… กรรมการ
(......................................)
ลงชื่อ………………………………… กรรมการ
(......................................)

ใบตรวจรับงานจาง
วันที่ ...........................................................
ตามสัญญาเลขที่ ........................................... ลงวันที่ …………………………………………….โรง
เรียน............................................................................ ไดตกลงจางกับ...................................................
สําหรับโครงการ……………………………………………………….
โดยวิธีสอบราคา เปนจํานวนเงินทั้งสิ้ น
……………………………………………….. บาท (......................................................................)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงาน แลว ผลปรากฏวา
ผลการตรวจรับ
ถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา
ไมครบถวนตามสัญญา

คาปรับ
มีคาปรับ
ไมมีคาปรับ
(ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการฯ
(…………………………………….)
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(…………………………………….)
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(…………………………………….)

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน ..................................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุถูกตองและไดรับพัสดุดังกลาวแลว ซึ่งจะตองจายเงินใหแก
ผูรับจาง เปนเงิน ........................................ บาท บวกภาษีมูลคาเพิ่ม .......................................... บาท หักภาษี ณ ที่
จาย .............................................. บาท รับจริง ....................................................บาท
(ลงชื่อ)........................................เจาหนาที่พัสดุ

 ทราบ
 อนุมัติ

(ลงชื่อ)........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)...........................................

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน..............................................................................
ที่ ………………………………………
วันที่ ...............................................
เรื่อง ขออนุมัติการจายเงิน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน..................................
ตามที่โรงเรียน...............................................................................................ไดทําสัญญา
จางบริษัท........................................................................เปนผูรับจาง............................................................
ตามสัญญาจางเลขที่.................../...................................ลงวันที่.............................................กําหนดให
ทํางานแลวเสร็จภายในวันที่.......................................เปนเงิน...........................................................บาท
(...........................................) นั้น
บัดนี้ผูรับจางไดสงมอบงาน
.....................................................................................................ตามหนังสือลงวันที่
....................................................ผูควบคุมงานไดแจงวา ผูรับจางไดทํางานเสร็จถูกตองตามสัญญาเมื่อวันที่
............................และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการตรวจรับมอบงานเมื่อวันที่.................................
ปรากฏวางานเสร็จถูกตองตามงวดวานที่กําหนด ดังหลักฐานการตรวจรับมอบงานที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
1. ทราบผลการตรวจรับงานตามนัยขอ 72 (4) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. อนุมัติจายเงินใหแก...................................................................เปนเงิน
.........................บาท (..................................................) รายละเอียดดังนี้
มูลคาสินคาหรือบริการ
…………………….. บาท
บวก
ภาษีมูลคาเพิ่ม
…………………….. บาท
จํานวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้น
…………………….. บาท
หัก
ภาษีเงินได
…………………….. บาท
คาปรับ
…………………….. บาท
คงเหลือจายจริง เปนเงิน
…………………….. บาท
(…………………………………………………………………..)
ลงชื่อ...........................................เจาหนาที่การเงิน
(………………………………………..)
…………./…………./…………
ลงชื่อ...........................................รองผูอํานวยการ
(………………………………………..)
…………./…………./…………

1. ทราบ
2. อนุมัติ
ลงชื่อ.....................................ผูอํานวยการโรงเรียน
(…………………………………..)
…………./…………./…………

ตารางการตรวจเอกสารสอบราคาซื้อ
รายการซื้อ...................................................................................................................................
โรงเรียน...................................................................................................................................................
ที่

รายละเอียด

1

รายงานขอความเห็นชอบฯ ใหซื้อ (e-GP)

2

คําสั่งแตงตั้งกรรมการเปดซองและตรวจรับ (e-GP)

3

ประกาศสอบราคา (e-GP)

4

เอกสารสอบราคา (e-GP)

5

บัญชีขอรับรายละเอียด

6

ทะเบียนรับซอง

7

ใบรับซองสอบราคา

8

บัญชีเอกสาร 1-2

9

ซองเอกสาร

10

แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

11

บันทึกการตรวจสอบเอกสารฯ ตามเงื่อนไข

12

ประกาศผูไมมีผลประโยขนฯ (e-GP)

13

ใบเสนอราคา

14

บัญชีเปรียบเทียบราคา

15

บันทึกคณะกรรมการเปดซองฯ

16

ประกาศผูชนะ (e-GP)

17

บันทึกขออนุมัติซื้อ (e-GP)

18

หนังสือแจงใหมาทําสัญญา (e-GP)

19

สัญญาซื้อขาย (e-GP)

20

สําเนาหนังสือค้ําสัญญา หรือสําเนาใบเสร็จรับเงิน

21

ใบสงของ

22

ใบตรวจรับพัสดุ (e-GP)

23

บันทึกขออนุมัติการจายเงิน

การดําเนินการถูกตองแลว

หมายเหตุ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
เรื่อง รายงานขอซื้อ

วันที่

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................
ดวย โรงเรียน ............................................................. มีความประสงคจะซื้อ…………………………..
โดยวิธีสอบราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
๑. เหตุผลและความจําเปน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. รายละเอียดของพัสดุ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๓. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
๒ ปงบประมาณ จํานวนเงิน …………………………………….. บาท
๔. วงเงินที่จะซื้อ
เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. .................................. จํานวน ........................................ บาท
๕. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลวเสร็จภายใน ........................วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อ
ดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา เพราะวงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้มีวงเงินเกิน 100,000.00 บาท
แตไมถึง 2,000,000.00 บาท
๗. ขอเสนออื่นๆ
คณะกรรมการเปดซอง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
๑. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน
๒. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 อนุมัติ
 ลงนาม
ลงชื่อ .........................................................
(..........................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน......................................
วันที่.................................................

คําสั่งโรงเรียน……………………………….
ที่ ………/………………
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
----------------ดวยโรงเรียน …………………………………..……. ไดดําเนินการประกาศสอบราคาซือ้ ……………..
……………… จํานวน ……… รายการ รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ……………
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามคําสั่ง…..…(สวนราชการผูมอบอํานาจ)…. * ที่ ………….. สั่ง ณ วันที่
…………………..…………… จึงแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและคณะกรรมตรวจรับพัสดุ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 34 (1) และ (6) ดังตอไปนี้
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ……………………………….. ตําแหนง……………………… ประธานกรรมการ
2. ……………………………….. ตําแหนง……………………… กรรมการ
3. ………………………………. ตําแหนง………………………
กรรมการ
ฯลฯ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. ……………………………….. ตําแหนง……………………… ประธานกรรมการ
2. ……………………………….. ตําแหนง……………………… กรรมการ
3. ………………………………. ตําแหนง………………………
กรรมการ
ฯลฯ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งตามคําสั่งนี้ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยเครงครัด ทั้งนี้ดําเนินการใหแลวเสร็จ และรายงาน
ผูอํานวยการโรงเรียนภายใน … **วันทําการ นับแตวันเปดซองสําหรับคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
และภายใน …..** วัน นับแตผูขายสงมอบพัสดุสําหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สั่ง ณ วันที่ . …………………………………
(……………………………………..)
……………………………………
ผูอํานวยการโรงเรียน………………
ให้ระบุส่วนราชการผูม้ อบอํานาจ

*

**

หมายถึง วันทีคณะกรรมการทัง 2 คณะ ควรปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จ ถ้ามีเหตุผลทีทําให้การรายงานล่าช้ากว่าวันที กําหนด
ให้คณะกรรมการฯ ขอขยายเวลาต่อผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนตามความจําเป็ น

ประกาศโรงเรียน …………………
เรื่อง สอบราคาซื้อ ……………………
----------------------ดวยโรงเรียน……………………………………..ไดรับมอบอํานาจจาก………….…….* ตามคําสั่งที่
………/……… สั่ง ณ วันที…่ ……………………..……….. มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ
…………………………………………………..ตามรายการ**ดังนี้
1. ……………………………………………………จํานวน……………………
2. ……………………………………………………จํานวน……………………
3. ……………………………………………………จํานวน……………………
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแกโรงเรียน
……………………….. ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันที่ ……………………………….. ระหวางเวลา
………….น. ถึง …………น. ***เวนวันหยุดราชการ ณ ………………………………….. และกําหนดเปดซองสอบ
ราคา ในวันที่ ………………….. ตั้งแตเวลา ………… น. เปนตนไป ณ ………………….
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดที่ …………………………………..…ตั้งแตบัดนี้ จนถึง
วันที่ …………………………… หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ………………………….. ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ …………เดือน..…………….…….พ.ศ. ………….
(ลงชื่อ)………………………………….
(………………………………..)
ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................
*

ให้ระบุส่วนราชการผูม้ อบอํานาจ

**

กรณี ทียังไม่ได้รับอนุมตั ิทางการเงิน ให้เพิมข้อความ "โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน"
ให้ระบุเวลา (08.30 น. ถึง 16.30 น.)

***

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ……
การซื้อ ………( ระบุประเภท/ชนิดของพัสดุที่ซื้อ )………….
ตามประกาศโรงเรียน ……………………………… ลงวันที่ ………………….……..
-------------------------------------โรงเรียน …………………..……………….…………… สังกัด…..……………….……… *ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา
“โรงเรียน” มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ …………(วัสดุ/ครุภัณฑ) ……………… ตามรายการ ดังนี้
1. ………………………………………………….จํานวน…………………
2. ………………………………………………….จํานวน………………….
3. ………………………………………………….จํานวน………………….
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงาน
ไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอํานาจ
1.8 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ
1.9 บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
1.10
บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม
ฯลฯ
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

*

ให้ระบุส่วนราชการผูม้ อบอํานาจ

2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน
ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
สําหรับผูประกอบการประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย
และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ 1.6 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในขอ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคา ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจนจํานวนเงิน

ที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา พรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม
ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากร
อื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให
ณ ……………………………
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ………..… วัน นับแตวันเปดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ไมเกิน ………. วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
*
4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ …………………….. ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ โรงเรียนจะ
ยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดย
ผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความประสงคจะขอดูตนฉบับ
แคตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน …. วัน
*

4.5 ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ……………………………. เพื่อใช
ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา
ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว โรงเรียนจะ
คืนใหแกผูเสนอราคา
4.6 กอนยื่นซองสอบราคา
ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
4.7 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคา
ที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่…………ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคาตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงวันที่ …………………………... ระหวาง
เวลา……………น. ถึง……………..น. เวนวันหยุดราชการ ณ ……… ……………………………
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
กรณี ทีไม่จาํ เป็ นส่งแคตตาล๊อคหรื อรู ปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อ 4.4 ให้ตดั ข้อ 4.4 ออก
*
กรณี ทีไม่จาํ เป็ นส่งตัวอย่างพัสดุให้ตดั ข้อ 4.5 ออก
*

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการ ฯ
จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือก
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง ภายใน
3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให
ถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ …………………………… ในวันที่ ……………………………… ตั้งแตเวลา ……………..
น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ
เปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวย …………………………..*
5.2 หากผูเสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแต เปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอโรงเรียนเทานั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา
โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้

*

ให้เลือกเติมคําว่า “ราคารวม” หรื อ “ราคาต่อรายการ”

(1) ไมปรากฏชือ่ ผูเสนอราคานั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคา
มิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา หรือ
โรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคา
ได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
5.5 โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคา
เสมือนเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อไดวาการ
เสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน
5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประการสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ การคัดเลือก
ดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้ง
งาน
ในกรณีนี้
หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได
6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได
6.2 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบ
ราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับโรงเรียนภายใน………วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบ
ราคาได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ และจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระคาธรรมเนียมการเรียก
เก็บเงิน
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดัง
ระบุในขอ 1.4
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมี ดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ตอวัน
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ
1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา…………….. วัน นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ………… วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
9. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงิน … (เงินงบประมาณ/ เงินบํารุงการศึกษา/
เงินอุดหนุนบํารุงการศึกษา) …
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินประจํางวด หรือไดรับอนุมัติ
ใหใชเงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือไดรับอนุมัติใหใชเงินบํารุงการศึกษา หรือไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนแปลง
รายการแลวเทานั้น
*
9.2 เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของ
ตาม
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู
และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวา การ
*

กรณี เป็ นพัสดุทีจะต้องกําหนดคุณสมบัคิวา่ ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ทีทําในประเทศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วย
การ
พัสดุ พ.ศ.
ข้อ ( ) และ ( ) ให้ตดั ข้อความข้อ . ออก

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย
ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1 ) หรือ ( 2 ) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย วา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
9.3 ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 6.2 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
10. เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

…………………*……………………….
..………….(วัน เดือน ป)……………….

*

ให้ระบุชือโรงเรี ยนทีดําเนินการสอบราคา พร้อมประทับตราชือกรมสามัญศึกษา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุเป็ นผูล้ ง
ชือ
ย่อกํากับตรา

บัญชีผูมาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อ
โรงเรียน ………………………………………………………….
พัสดุที่จัดซื้อ …………………………………………………….
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ………………………………………………
ชื่อเจาหนาที่ผูแจกรายละเอียด ………………………………………………
ลําดับ

วัน เดือน ป

ชื่อ บริษัท/หาง ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพท

ชื่อผูจัดการ หรือ
ผูรับมอบอํานาจ

หมายเหตุ

รวม ………………………….. ราย
(ลงชื่อ) …………………………………………. ผูแจกรายละเอียด
( …………………………………………….. )

ทะเบียนรับซองสอบราคา
โรงเรียน ………………………………………………………………………………………………….…………………………………
พัสดุที่จัดซื้อ ………………………………………………………………………… จํานวน…...……………………… รายการ
ตามเอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่ …………………………………………………………..………….……………………
ชื่อเจาหนาที่รับซอง …………………………………………………………………………………….………………………………
กําหนดรับเอกสารสอบราคาซื้อระหวางวันที่ ……….……เดือน…………………………………พ.ศ. ...……. ถึงวันที่
เดือน…………………………………พ.ศ. …………..…. ผลปรากฎดังนี้
รายละเอียดการยื่นซอง

ลําดับที่
วัน/เดือน/ป

เวลา

ชื่อบุคคล/บริษัท/หางฯ

ผูรับซอง
ชื่อ

ลายมือ
ชื่อ

ลายมือชื่อ หัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
ผูรับมอบซอง

เรียน ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา
ขอสงมอบซองเสนอราคา และเอกสารหลักฐานตามบัญชีรายการเอกสารสวนที่ 1 และ
เอกสารสวนที่ 2 ของผูเสนอราคาจํานวน …………….. ราย
ลงชื่อ …………………………………….
(……………………………………. )
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ……………………………………………… ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาผูรับมอบซอง
(……………………………………… )

หมาย
เหตุ

ใบรับซองสอบราคา
โรงเรียน ……………………………………………….………… ไดรับซองเสนอราคา และเอกสารที่ยื่นมา
พรอมกับซองเสนอราคา ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนที่ 1 และ 2 ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่
…………………… จาก ………..….(ชื่อบริษัท/หาง/ราน)……………….. ไวแลว เมื่อวันที่
…………………………………………… เวลา ………………… น.
จึงออกใบรับใหไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ ………………………………………….
( ……………………………… )
ผูรับซอง

แบบตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
งานสอบราคาซื้อ …………………………………………………………… โรงเรียน……………………..……………………..
วันที่ ……………….. เดือน …………………..…………………… พ.ศ. ………………
ที่

ผูเสนอราคา

รายชื่อผูมีอํานาจ (1)*

1.

…….(บริษัท/หางฯ/ราน)……..

2.

…….(บริษัท/หางฯ/ราน)……..

ผูถือหุนรายใหญ (2)
**

หมายเหตุ***

4. (นาย/นาง/นางสาว).. 4. นาย/นาง/
5. นาย/นาง/นางสาว)..
นางสาว)..
6. นาย/นาง/นางสาว).. 5. นาย/นาง/
ฯลฯ
นางสาว)..
6. นาย/นาง/
นางสาว)..
ฯลฯ
1. นาย/นาง/นางสาว).. 1. นาย/นาง/
2. นาย/นาง/นางสาว).. นางสาว)..
3. นาย/นาง/นางสาว).. 2. นาย/นาง/
ฯลฯ
นางสาว)..
3. นาย/นาง/
นางสาว)..
ฯลฯ

ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ
( …………………………...)
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
( ………………………….. )
ลงชื่อ…………………..…………...กรรมการ
( ………...………….…. )

ให้กรอกรายชือผูจ้ ดั การ หุ ้นส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานใน
กิจการ ของบุคคลธรรมดาหรื อของนิติบุคคล
**
ให้กรอกรายชือผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุ ้นส่วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดในห้างหุน้ ส่วนจํากัด
หรื อ ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั จํากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ซึงถือหุ ้นเกินกว่าร้อยละยีสิ บห้าในกิจการนัน
***
การตรวจสอบความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ให้ตรวจจาก รายชือผูม้ ีอาํ นาจ (1) และ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ (2)
ของ ผูเ้ สนอราคาแต่ละรายด้วย
*

บันทึกการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาซื้อ
ในการจัดซื้อ ............................................................... ............................................................... ...............................................................
วันที่ .........................เดือน...................................... พ.ศ. ............................... เวลา................................ น.
ณ ..............................................................................................................................
ลําดั
บที่

ชื่อผูเสนอราคา

หนังสือ
รับรองการ
จดทะเบียน

บัญชีรายชื่อ
หุนสวน/
กรรมการ
ผูจัดการ

ถูก ไมถูก ถูก

ไมถูก

บัญชีผูถือ บัตรประชาชน
หุน ราย (กรณีบุคคล ภาษีมูลคาเ แคตตาลอก หนังสือ หลักฐานอื่น ๆ หมายเหตุ
มอบอํานาจ ตามประกาศ
ใหญ
ธรรมดา)
พิม่
(กรณี
บริษัท)
ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ไมถกู ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก ถูก ไมถูก
ผูมีอํานาจ
ควบคุม

ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ
( ………………………………………….. )
ลงชื่อ……………………………..……….กรรมการ

ลงชื่อ……………………………..……….กรรมการ

( ………………………………….. )

( ………………………………….. )

ประกาศคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
……………………
ตามที่โรงเรียน…………………………….ไดประกาศสอบราคาซื้อ…………………
………………………………………………. ตามประกาศลงวันที่………………………………. นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไดตรวจคุณสมบัติของผูเสนอราคาจากบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ของ
ผูยื่นซองเสนอราคาจํานวน …….ราย แลวไมปรากฏ*มีผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา
รายอื่น ณ วันประกาศเผยแพรการสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจึงขอประกาศรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเพื่อเปดซองใบเสนอราคาในวันที่……….เดือน…………………... พ.ศ.
………….. ตั้งแตเวลา …………….. น เปนตนไป ดังมีรายชื่อตอไปนี้
6. …………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
7. …………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
8. …………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
9. …………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
10. …………………(บริษัท/หาง/ราน)……………………………….
ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่ ………………เดือน……………………… พ.ศ. ……….
ลงชื่อ……………………………….ประธานกรรมการ
( …………………………...)
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
( ………………………….. )
ลงชื่อ…………………..…………...กรรมการ
( ……………………….…. )

*

ให้ปรับตามผลการตรวจสอบ และในกรณี ผลการตรวจสอบปรากฏว่า มีผเู ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอืน ณ วันประกาศเผยแพร่ การสอบราคา ให้ทาํ หนังสื อแจ้งทันที

ใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา......................………(ชื่อผูเสนอราคา)…………………………….อยูเลขที่……...……………
ถนน…………………………………………………….. ตําบล /แขวง……………………………………………………..………….
อําเภอ / เขต ………………………………………... จังหวัด………………………..……….. โทรศัพท…………………...………
โดย ……………………………………………………….. ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ในเอกสารสอบ
ราคาซื้อเลขที่…………………………… และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…………… (ถามี) โดยตลอดและยอมรับ
ขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดและไมเปน
ผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตามราคา
และกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ราคาตอหนวย ภาษีมูลคาเพิ่ม
ที่
รายการ
(รวม
(ถามี)
จํานวน รวมเปนเงิน กําหนด
ภาษีมูลคาเพิ่ม)
สงมอบ

ราคารวมทั้งสิ้น
(…………………………………………………………..…..)
ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มรวมทั้งภาษี
อากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา…………วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา และ
โรงเรียนอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ได ยืด
ออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนรองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับโรงเรียนภายใน..…..
วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา

-24.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวในขอ 6 ของเอกสารสอบราคา
ใหแกโรงเรียนกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุไวใน
ใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัตติ ามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดที่
อาจมีแกโรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูเสนอราคาได หรือโรงเรียนอาจเรียก
สอบราคาใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวาโรงเรียน ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกโรงเรียน พรอมใบเสนอราคา
ขาพเจายินยอมมอบใหโรงเรียนไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งโรงเรียนคืนให ขาพเจาไมเรียกรองคาเสียหายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแลว และเขาใจดีวาโรงเรียนไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรู
รวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัท
ใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่……….. เดือน …………………พ.ศ……………..
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………
ประทับตรา(ถามี)

บัญชีเปรียบเทียบราคา
การเปดซองสอบราคาซื้อ ………. ……………………………. …………………………………………………………
วันที่………. …………เดือน…………………………พ.ศ. …........เวลา ……………… น. ณ ………………………………………..
ที่

รายการพัสดุที่จะซื้อ

จํานวนหนวย

ราคาหนวย
ละ

วงเงินงบประมาณ
จํานวน

การเสนอราคา ( บาท )
ชื่อบริษัท/หาง/ราน ชื่อบริษัท/หาง/ราน ชื่อบริษัท/หาง/ราน หมายเหตุ

รวม
ลงชื่อ ……………………………………….. ประธานกรรมการ
( ………………………………………. )
ลงชื่อ ……………………………………….. กรรมการ
( ………………………………………. )
ลงชื่อ ……………………………………….. กรรมการ
( ………………………………………. )

ประกาศโรงเรียน.........................................................................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา
ตามประกาศ โรงเรียน............................................ เรื่อง สอบราคาซื้อ....................................................
ลงวันที่ ............................................. ซึ่งมีผู ไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคาจํานวน .......................... รายนั้น
ผลปรากฏวา มีผูที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
เปนราคาที่รวม VAT
เปนราคาที่ไมรวม VAT
รายการที่พิจารณา

ผูเสนอราคาดีที่สุด

ราคาที่เสนอ

ประกาศ ณ วันที่ ................................................................................

(...........................................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน......................................................................................

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
วันที่
เรื่อง การสอบราคาซื้อ……………………………………………………………………...…………………………
เรียน … (ตําแหนงหัวหนาสถานศึกษา)……(ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ)
ตามที่ โรงเรียน ……………………………………………. ไดแตงตั้งคณะกรรมการ เปดซองสอบราคา
เพื่อจัดซื้อ ………………………………………… จํานวน …………………… ตามคําสั่งที่ ……….…… สั่ง ณ วันที่
…………..………….…………. นั้น
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาดังกลาว ขอรายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้
1. คณะกรรมการฯ ไดรับซองพรอมเอกสารสอบราคาจากหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ จํานวน
……….... ราย เมื่อวันที่ ……………………………………. เวลา ……………….... น.
2. คณะกรรมการไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาจากเอกสารหลักฐานสวนที่ 1 ที่ผู
เสนอราคายื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคาทุกรายแลวปรากฎวา ……….. (ใหระบุผลการตรวจสอบผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน)……………. ซึ่งคณะกรรมการไดประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกเพื่อจะทําการเปดซองใบเสนอราคาตามวัน เวลาที่กําหนด ตามหลักฐานที่แนบ
3.
คณะกรรมการไดเปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายที่มีสิทธิไดรับการพิจารณาตามขอ 2 โดยเปดเผยแลว ในวันที่
………………………………เวลา ………………….น. ณ………………………………….. รายละเอียดปรากฏตามบัญชี
เปรียบเทียบราคา ดังแนบ
4. คณะกรรมการฯไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา และเอกสาร
หลักฐานที่แนบปรากฏวา …..(ใหระบุวารายใดมีคุณสมบัติ และเอกสารถูกตองหรือไมถูกตองตามที่กําหนด
ในเอกสารสอบราคาซื้อ รวมทั้งตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุหรือครุภัณฑ (Spec.) หากมีรายใดไม
ถูกตองใหระบุรายละเอียดใหชัดเจน ดวย)…………………………………….
5. คณะกรรมการฯ ไดทําการคัดเลือก …………….…(พัสดุที่จะซื้อ)………….…………… ……….
ที่มีคุณภาพ และคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอราชการของผูเสนอราคารายที่มีคุณสมบัติถูกตอง ตามขอ
4 โดย ………(ระบุรายละเอียดการพิจารณาคัดเลือก หากเห็นวาพัสดุรายใดมีคุณภาพไมดี หรือคุณภาพ
ไมเหมาะสม ที่จะไมพิจารณาซื้อ ใหบันทึกไวเปนหลักฐานทีช่ ัดเจนดวย ) คณะกรรมการฯ มีความเห็นวา
…………(ใหเสนอความเห็นวาควรซื้อจากรายใด
และราคาที่จัดซื้อ พรอมทั้งกําหนดเวลาสงมอบ
ดวย)………………….…
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ………………………………………… ประธานกรรมการ
( …………………………………….. )
ลงชื่อ …………………………………………กรรมการ
( …………………………………….. )
ลงชื่อ ………………………………………… กรรมการ
( …………………………………….. )

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน..........................................................
ที่
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

วันที่

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน...............................................................................
ดวยคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งโรงเรียน........................................................
ที่ ................................ ลงวันที่ ......................................... ไดรายงานผลการพิจารณาการซื้อ ดังนี้
รายการพิจารณา

ราคา
ราคาที่เสนอ
ที่ตกลงซื้อหรือจาง
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ผูชนะการเสนอราคา

รวม
คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดซื้อจากผูเสนอราคาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อจากผูเสนอราคา ดังกลาว
ลงชื่อ .........................................................
(........................................................)
เจาหนาที่พัสดุ
ลงชื่อ ...........................................................
(........................................................)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 เห็นชอบ
 อนุมตั ิ
ลงชื่อ .........................................................
(..........................................................)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน......................................
วันที.................................................

ที…่ ……./…………..

โรงเรียน………………………………………
……………………………………………….…
…………………………..……………………
…………… ……………………………

เรื่อง การทําสัญญาซื้อขาย
เรียน ………………………………
อางถึง (1) ประกาศโรงเรียน…………………เรื่องสอบราคาซื้อ…………………………………………..
(2) ใบเสนอราคาเมื่อวันที่………….. เดือน ……………………… พ.ศ. ………….
ตามหนังสือที่อางถึง โรงเรียน ………………………..…. ไดดําเนินการสอบราคาซื้อ
……………………………………………. และทานไดเขารวมยื่นซองเสนอราคาดวย ความแจงแลวนั้น
บัดนี้โรงเรียน …………………...…………..… ไดพิจารณาตัดสินใหทานเปนผูขายพัสดุดังกลาว
ในราคา……………….บาท (………………………………………………………)
จึงขอใหทานไปทําสัญญาภายใน
*
……………… วัน
นับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ โดยใหนําหลักประกันสัญญาในวงเงินไมนอยกวา
……………..บาท (………………………………………………..) ไปประกอบการทําสัญญาดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดําเนินการภายในกําหนดเวลาดังกลาวขางตน
ขอแสดงความนับถือ
(…………………….…………….)
ผูอํานวยการโรงเรียน ……………………

…………………………………………
โทร. …………………….………
โทรสาร ……………………………

*

ให้ระบุจาํ นวนวันให้ตรงกับเอกสารการสอบราคาซือข้อ 6.2

สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่………………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ …………………………………………….........................…………………………
ตําบล/แขวง……………………………….............อําเภอ/เขต……………………………….จังหวัด..........……………………
เมื่อวันที่…………………เดือน.......………………………….พ.ศ. ……….…………….. ระหวาง ………………………………..
โดย…………………………………………………ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน..…………………………………………………
ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ”
ฝายหนึ่ง กับ
*
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………………………….
มีสํานักงานใหญอยูเลขที่ ………………………………..…….. ถนน ................………………………………………………..
ตําบล/แขวง ……………………….……….อําเภอ/เขต ……………….……………………..จังหวัด .…………………………
โดย ………………………………………………………………………………………………..ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท………………………….…………………………………
ลงวันที่……………………………………………………. และหนังสือมอบอํานาจลงวันที่………………………………………..
แนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอตกลงซื้อขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………..…………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
จํานวน……………………………..… เปนราคาทั้งสิ้น………….…………………….บาท (……………….………………………..
………………………………………………) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มจํานวน ……………………………………..…. บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว

*

กรณี ผขู ้ ายเป็ นบุคคลธรรมดาให้ใช้ขอ้ ความว่า “กับ………………….…. อยูบ่ า้ นเลขที ……... ถนน………………
ตําบล/แขวง …………….. อําเภอ/เขต…………….. จังหวัด ………………… ซึงต่อไปในสัญญานีเรี ยกว่า “ผูข้ าย”
อีกฝ่ ายหนึง

ผูขายรับรองวา สิ่งของที่ขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใช
งานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวในเอกสารแนบทาย
สัญญา

ในกรณีที่เปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง
ตรวจทดลองแลวตองมีคุณภาพและคุณสมบัติไมต่ํากวาที่กําหนดไวดวย

ผูขายรับรองวาเมื่อ

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 …………(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)………… จํานวน………..หนา
2.2 ผนวก 2 …………(แคตตาล็อก) *…………………………… จํานวน…….….หนา
2.3 ผนวก 3………… (แบบรูป)* ……………………..…………. จํานวน………..หนา
2.4 ผนวก 4………… (ใบเสนอราคา) …………………….………..จํานวน……….หนา
2.5 ผนวก 5……………ฯลฯ ………………………………………… จํานวน……... หนา
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาที่ขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใช
ขอความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของผูซื้อ
ขอ 3. การสงมอบ
ผูขายจะสงมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาใหแกซื้อ ณ …………..……………………..
………………………………… ภายในวันที…่ ……………..……….เดือน………..………………………..พ.ศ. …………………..
ใหถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดไวในขอ 1 แหงสัญญานี้ พรอมทั้งหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดย
เรียบรอย
การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือ
สงมอบหลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ
………………………………………… ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบไมนอยกวา……… วันทําการ
ขอ 4. การใชเรือไทย
ถาสิ่งของที่จะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้ เปนสิ่งของที่ผูขายจะตองสั่ง
หรือนําเขามาจากตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ ในเสนทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน
อยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตอง
จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายัง
*

ตัดออกหรื อคงไว้ตามข้อเท็จจริ ง

ประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี กอนบรรทุกของ
นั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย
เรืออื่นได ทั้งนี้ ไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบี. ซีเอฟอาร. ซี
ไอเอฟ. หรือแบบอื่นใด
ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง
ผูขายจะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาได
บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อ พรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย
ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือ
ไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวา ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการส งเสริมการพาณิชยนาวีให บรรทุกของโดยเรื ออื่นได หรื อหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชํ าระ
คาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทย ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาว ในสองวรรคขางตน
ใหแกผูซื้อ แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหแกผูซื้อกอน โดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของผูซื้อมีสิทธิรับ
สิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได
ขอ 5. การตรวจรับ
เมื่อผูซื้อไดตรวจรับสิ่งของที่สงมอบ และเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลวผู
ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไวให เพื่อผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น
ถาผลของการตรวจรับปรากฏวา สิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผู
ซื้อทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับสิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุด เทาที่
จะทําได และนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญา ดวยคาใชจายของผูขาย
เอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขายจะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือของด หรือลดคาปรับไมได
ในกรณีที่ผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแต
ไมถูกตองทั้งหมด ผูซื้อจะตรวจรับเฉพาะสวนที่ถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได
ขอ 6. การชําระเงิน
ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของ
ตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว
ขอ 7. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูขายยอมรับ ประกัน ความชํ ารุ ดบกพร องหรือขัด ของของสิ่ งของตามสั ญญานี้
เปน เวลา……….. ป ……….. เดือน นับแตวันที่ผูซื้อไดรับมอบ โดยภายในกําหนดเวลาดังกลาวหากสิ่งของ
ตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรองหรือขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซม
หรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชการไดดีดังเดิมภายใน ………………วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูซื้อ โดยไม
คิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
ขอ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทําสัญญานี้ผูขายไดนําหลักประกันเปน ……………..……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เปนจํานวนเงิน…………………………….……บาท (……………………..………………………………………………………..)
ซึ่งเทากับรอยละ 5 ของราคาทั้งหมดตามสัญญามามอบใหแกผูซื้อ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติ
ตาม
สัญญานี้
หลักประกันที่ผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืนใหเมื่อผูขายพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว
ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา
เมื่อครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของที่ตกลง ขาย
ใหแกผูซื้อ หรือสงมอบไมถูกตอง หรือไมครบจํานวน ผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวนก็ได
ในกรณีที่ผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคาร
ผูออกหนังสือค้ําประกันตามสัญญาขอ 8 เปนจํานวนเงินทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูซื้อจะ
เห็นสมควร และถาผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนที่ขาดสง แลวแตกรณี
ภายในกําหนด ………………. เดือน นับแตวันบอกเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคา
ที่กําหนดไวในสัญญานี้ดวย
ขอ 10.

คาปรับ

ในกรณีที่ผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อ
เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดตาม
สัญญาจนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน
การคิด คาปรับ ในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพีย ง
บางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวายังไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหวางที่ผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูซื้อจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกัน หรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือ
ค้ําประกันตามสัญญาขอ 8 กับเรียกรองใหชดใชราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กําหนดไวในสัญญาขอ 9 วรรคสองก็ได
และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองใหชําระคาปรับไปยังผูขายเมื่อครบกําหนดสงมอบแลวผูซื้อมีสิทธิที่จะปรับ
ผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย
ขอ 11.

การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย

ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเปนเหตุใหเกิด
ความเสียหายแกผูซื้อแลว ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วันนับแต
วันที่ไดรับแจงจากผูซื้อ
ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพรองของฝายผูซื้อ
หรือจากพฤติการณอันใดอันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบ
สิ่งของตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด

หรือลดคาปรับ ได โดยจะต องแจงเหตุหรื อพฤติการณดังกลาวพรอมหลั กฐานเปนหนังสือใหผู ซื้อทราบ
ภายใน 15 วันนับแตวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองใน
การที่จะขอขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เวนแต
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของฝายผูซื้อ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลว
ตั้งแตตน
การขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือของด หรือลดคาปรับ ตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจ
ของผูซื้อที่จะพิจารณา
สัญญานี้ทําขึ้นสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดย
ละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญา
ตางยึดถือไวฝายละฉบับ
(ลงชื่อ)……………………………………… ผูซื้อ
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………… ผูขาย
(………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………… พยาน
(..……………………………………)
(ลงชื่อ)………………………………………. พยาน
(..……………………………………)

แบบหนังสือค้ําประกัน
(หลักประกันสัญญา)
เลขที…่ ………………………

วันที่………...............……………………………..........

ขาพเจา………………………….............................................…………......…สํานักงานตั้งอยู
เลขที…่ ………............ถนน………………………….ตําบล/แขวง………........อําเภอ/เขต……………………………
จังหวัด………..............…………………..โดย………………………...................……………………………….ผูมีอํานาจลง
นามผูกพันธนาคาร ขอทําหนังสือค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอ…………………………..............................................
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูซื้อ”ดังมีขอความตอไปนี้
1. ตามที…่ …………………………..................…………………………….....................……ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูขาย” ไดทําสัญญาซื้อขาย…………………………………………………..................………………….กับผูซื้อ
ตามสัญญาเลขที…่ …………………......…………ลงวันที่…………………………........................………………..ซึ่งผูขาย
ตองวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตอผูซื้อเปนจํานวนเงิน……….................……………………………บาท
(………….........……………….......................……………….) ซึ่งเทากับรอยละ………………..(……………%) ของราคา
ทั้งหมดตามสัญญา
ขาพเจายอมผูกพันตน โดยไมมีเงื่อนไขที่จะค้ําประกันชนิดเพิกถอนไมไดเชนเดียวกับลูกหนี้
ชั้นตน ในการชําระเงินใหตามสิทธิเรียกรองของผูซื้อจํานวนไมเกิน…………….……..............…………………บาท
(……………………………................................……….) ในกรณีที่ผูขายกอใหเกิดความเสียหายใด ๆ หรือตอง
ชําระ คาปรับ หรือคาใชจายใด ๆ หรือผูขายมิไดปฏิบัติตามภาระหนาที่ใด ๆ ที่กําหนดในสัญญาดังกลาว
ขางตน ทั้งนี้โดยขาพเจาจะไมอางสิทธิใด ๆ เพื่อโตแยง และผูซื้อไมจําเปนตองเรียกรองใหผูขายชําระหนี้นั้น
กอน
2. หากผู ซื้อไดขยายระยะเวลาใหแกผู ขาย หรื อยิ น ยอมให ผูขายปฏิ บัติ ผิด แผกไปจาก
เงื่อนไขใด ๆ ในสัญญาใหถือวาขาพเจาไดยนิ ยอมในกรณีนั้น ๆ ดวย
3. หนังสือค้ําประกันนี้มีผลใชบังคับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขายดังกลาวขางตนจนถึงวันที่
ภาระหนาที่ทั้งหลายของผูขายจะไดปฏิบัติใหสําเร็จลุลวงไป และขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันไมวา
กรณีใด ๆ ตราบเทาที่ผูขายยังตองรับผิดชอบตอผูซอื้ ตามสัญญาซื้อขายอยู
ขาพเจาไดลงนามและประทับตราไวตอหนาพยานเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)………….....….....……………….ผูค้ําประกัน
(……………….......................……..)
ตําแหนง………………………………............
(ลงชื่อ)………….....….....……………….พยาน
(……………….......................……..)
(ลงชื่อ)………….....….....……………….พยาน
(……………….......................……..)

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน
ที่
เรื่อง ลงนามในสัญญาจาง

วันที่

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.........................................................
ตามที่ อนุมัติใหซื้อ......................................................... จาก...................................................
จํานวน ............................................. รายการ ในวงเงิน ................................................................ บาท
(.......................................................................................) นั้น
บัดนี้ .................................................................................. ไดมารวมลงนามในสัญญาแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในสัญญาซื้อขาย
ลงชื่อ ……………………….……………….…เจาหนาที่พัสดุ
(……………………………………..)
ลงชื่อ …………………………………………หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุ
(.............................................)
ลงนามแลว
ลงชื่อ........................................................
(....................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน...................................

ใบตรวจรับการจัดซื้อ
วันที่ ...........................................................
ตามสัญญาเลขที่ ........................................... ลงวันที่ …………………………………………….โรง
เรียน............................................................................ ไดตกลงซื้อกับ...................................................
สําหรับโครงการ……………………………………………………….
โดยวิธีสอบราคา เปนจํานวนเงินทั้งสิ้ น
……………………………………………….. บาท (......................................................................)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงาน แลว ผลปรากฏวา
ผลการตรวจรับ
ถูกตอง
ครบถวนตามสัญญา
ไมครบถวนตามสัญญา

คาปรับ
มีคาปรับ
ไมมีคาปรับ
(ลงชื่อ)............................................ประธานกรรมการฯ
(…………………………………….)
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(…………………………………….)
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(…………………………………….)

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน ..................................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุถูกตองและไดรับพัสดุดังกลาวแลว ซึ่งจะตองจายเงินใหแก
ผูขาย เปนเงิน ........................................ บาท บวกภาษีมูลคาเพิ่ม .......................................... บาท หักภาษี ณ ที่จาย
.............................................. บาท รับจริง ....................................................บาท
(ลงชื่อ)........................................เจาหนาที่พัสดุ
(ลงชื่อ)........................................หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

 ทราบ
 อนุมัติ

บันทึกขอความ
สวนราชการ โรงเรียน..............................................................................
ที่ ………………………………………
วันที่ ………………………………………………………..
เรื่อง ขออนุมัติการจายเงิน
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน..................................
ตามที่โรงเรียน...............................................................................................ไดทําสัญญา
ซื้อขายทั่วไป บริษัท........................................................................เปนผูขาย...........................................
ตามสัญญาซื้อขายทั่วไป เลขที่.................../...................................ลงวันที่.................................................
กําหนดสงมอบของภายในวันที่...............................................................เปนเงิน..................................บาท
(.............................................................................................) นั้น
บัดนี้ผูขายไดสงมอบพัสดุ.....................................................................................................
ตามใบสงของเลขที่ ....................................... ลงวันที่.................................................... และคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่...................................................ปรากฏวางานเสร็จถูกตองตาม
งวดวานที่กําหนด ดังหลักฐานการตรวจรับมอบงานที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรด
3. ทราบผลการตรวจรับงานตามนัยขอ 72 (4) แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. อนุมัติจายเงินใหแก..........................................................เปนเงิน.........................บาท
(..................................................) รายละเอียดดังนี้
มูลคาสินคาหรือบริการ
………………….. บาท
บวก
ภาษีมูลคาเพิ่ม
………………….. บาท
จํานวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้น
………………….. บาท
หัก
ภาษีเงินได
………………….. บาท
คาปรับ
………………….. บาท
คงเหลือจายจริง เปนเงิน
………………….. บาท
(…………………………………………………………………..)
ลงชื่อ...........................................เจาหนาที่การเงิน
(………………………………………..)
…………./…………./…………

3. ทราบ
4. อนุมัติ

ลงชื่อ...........................................รองผูอํานวยการ ลงชื่อ.....................................ผูอํานวยการโรงเรียน
(………………………………………..)
(…………………………………..)
…………./…………./…………
…………./…………./…………

