
 

ประกาศสํานักงานกศน.จังหวัดสงขลา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง สอบราคาจ�างปรับปรุงหลังคาห�องสมุดประชาชนอําเภอสะบ�าย�อย  
อําเภอสะบ�าย�อย จังหวัดสงขลา 
………………………………………………. 

สํานักงานกศน.จังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค�จะสอบราคา
จ างปรับปรุงหลังคาห องสมุดอําเภอสะบ าย อยอําเภอสะบ าย อย จังหวัดสงขลา จํานวน 1 หลัง 
ผู มีสิทธิเสนอราคาจะต องมีคุณสมบัติ ดังต*อไปนี้ 

1 เป-นผู มีอาชีพรับจ างงานท่ีสอบราคาจ าง 
๒. ไม*เป-นผู ท่ีถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานของทางราชการและได แจ งเวียนชื่อแล ว 

๓. ไม*เป-นผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม*ยอมข้ึนศาลไทย เว นแต*รัฐบาลของผู เสนอราคาได มี
คําสั่งให สละสิทธิ์ความคุ มกันเช*นว*านั้น 
                 ๔. ไม*เป-นผู มีผลประโยชน�ร*วมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข าเสนอราคาให แก*สํานักงานกศน. 
จังหวัดสงขลา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม*เป-นผู กระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป-น
ธรรมในการสอบราคาจ างครั้งนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ต้ังแต*
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตําบลบ*อยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา และกําหนดเปDดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ต้ังแต*เวลา10.00 น. เป-นต นไป 

ผู สนใจติดต*อขอรับเอกสารสอบราคาได ท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตําบลบ*อ
ยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� 25๖๐ ต้ังแต*
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได ท่ีเว็บไซต� www.songkhla@nfe.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท�หมายเลข ๐๗๔-๓๑๒๕๙๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 

เอกสารสอบราคาจ�าง เลขท่ี ๐๐๔/๒๕๖๐ 
สอบราคาจ�างปรับปรุงหลังคาห�องสมุดประชาชนอําเภอสะบ�าย�อย 



ตามประกาศ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
ลงวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๐ 

……………………………….. 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ซ่ึงต*อไปนี้เรียกว*า สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีความประสงค�

จะสอบราคาจ างปรับปรุงหลังคาห องสมุดประชาชนอําเภอสะบ าย อย อําเภอสะบ าย อย จังหวัดสงขลา โดยมี
ข อแนะนําและข อกําหนด ดังต*อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาจ าง 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                               (๑) หลักประกันสัญญา 
                               (๒) หลักประกันการรับเงินค*าจ างล*วงหน า 
                               (๓) หลักประกันผลงาน 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                               (๑) ผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร*วมกัน 
                               (๒) การขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป-นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                               (๑) บัญชีเอกสารส*วนท่ี ๑ 
                               (๒) บัญชีเอกสารส*วนท่ี ๒ 

๒.คุณสมบัติของผู�เสนอราคา                        
๒.๑ ผู เสนอราคาต องเป-นผู มีอาชีพรับจ างงานท่ี สอบราคาจ าง                        
๒.๒ ผู เสนอราคาต องไม*เป-นผู ท่ีถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานของทางราชการและได แจ ง

เวียนชื่อแล ว หรือไม*เป-นผู ท่ีได รับผลของการสั่งให นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป-นผู ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ                        

๒.๓ ผู เสนอราคาต องไม*เป-นผู มีผลประโยชน�ร*วมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกาศ สอบราคา หรือไม*เป-นผู กระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป-นธรรม ตามข อ ๑.๕ 
๒.๔ ผู เสนอราคาต องไม*เป-นผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม*ยอมข้ึนศาลไทย เว นแต*
รั ฐ บ า ล  ข อ ง ผู เ ส น อ ร า ค า ไ ด มี คํ า สั่ ง ใ ห ส ล ะ สิ ท ธิ์ แ ล ะ ค ว า ม คุ ม กั น เ ช* น ว* า นั้ น                   
               ๓. หลักฐานการเสนอราคา                        
ผู เสนอราคาจะต องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว นอกซองใบเสนอ
ราคา เป-น ๒ ส*วน คือ   
 
 
                    

๓.๑ ส*วนท่ี ๑ อย*างน อยต องมีเอกสารดังต*อไปนี้                               
   (๑) ในกรณีผู เสนอราคาเป-นนิติบุคคล 



                (ก) ห างหุ นส*วนสามัญหรือห างหุ นส*วนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ นส*วนผู จัดการผู มีอํานาจควบคุม(ถ ามี) พร อมรับรองสําเนาถูกต อง                            

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู จัดการ ผู มีอํานาจควบคุม(ถ ามี)และบัญชีผู ถือหุ นราย
ใหญ* พร อมรับรองสําเนาถูกต อง                                

(๒) ในกรณีผู เสนอราคาเป-นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช*นิติบุคคล ให ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู นั้น สําเนาข อตกลงท่ีแสดงถึงการเข าเป-นหุ นส*วน (ถ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู เป-นหุ นส*วน พร อมท้ังรับรองสําเนาถูกต อง                               
  (๓) ในกรณีผู เสนอราคาเป-นผู เสนอราคาร*วมกันในฐานะเป-นผู ร*วมค า ให ยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข าร*วมค า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ร*วมค า และในกรณีท่ีผู เข าร*วมค าฝ[ายใดเป-นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช*สัญชาติไทย ก็ให ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู ร*วมค าฝ[ายใดเป-นนิติบุคคลให ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว 
ใน (๑)                                
  (๔) สําเนาบัตรประชาชน 
               (๕ )  บัญชี เอกสารส* วน ท่ี  ๑  ท้ั งหมด ท่ี ได ยื่ นพร อม กับซอง ใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข อ ๑.๖ (๑)                        

๓.๒ ส*วนท่ี ๒ อย*างน อยต องมีเอกสารดังต*อไปนี้                                
(๑) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปDดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู เสนอราคามอบอํานาจให บุคคล

อ่ืน ลงนามในใบเสนอราคาแทน                                
(๒) บัญชีเอกสารส*วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได ยื่นพร อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 

ข อ.1.6(2)            
                ๔. การเสนอราคา                        

๔.๑ ผู เสนอราคาต องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม*มีเง่ือนไข
ใด ๆ ท้ังสิ้น และจะต องกรอกข อความให ถูกต องครบถ วน ลงลายมือชื่อของผู เสนอราคาให ชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอจะต องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม*มีการขูดลบหรือแก ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก ไข 
เปลี่ ยนแปลงจะต องลงลาย มือชื่ อผู เ สนอราคา พร อมประทับตรา  (ถ า มี )  กํ า กับไว ด วย ทุกแห* ง 
                    ๔.๒ ผู เสนอราคาจะต องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจ างเหมาให ครบถ วน  ใน
การเสนอราคา ให เสนอเป-นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต*อ
หน*วย และหรือต*อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ท ายใบเสนอราคาให ถูกต อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ าตัวเลขและตัวหนังสือไม*ตรงกันให ถือตัวหนังสือเป-นสําคัญ โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมค*าภาษีมูลค*าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค*าใช จ*ายท้ังปวงไว แล ว 

ราคาท่ีเสนอจะต องเสนอกําหนดยืนราคาไม*น อยกว*า ๖๐ วัน นับแต*วันเปDดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผู เสนอราคาต องรับผิดชอบราคาท่ีตนได เสนอไว และจะถอนการเสนอราคา
มิได                        
  ๔.๓ ผู เสนอราคาจะต องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแล วเสร็จไม*เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ าง หรือวันท่ีได รับหนังสือแจ งจากกรมให เริ่มทํางาน                        

๔ .๔  ก* อนยื่ น ซองสอบราคา  ผู เ สนอร าคาคว รตรวจ ดู ร* า งสัญญา  แบบรูป  และ
รายละเอียด ฯลฯ ให ถ่ีถ วนและ เข าใจเอกสารสอบราคา ท้ังหมดเสียก*อนท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา                        



๔.๕ ผู เสนอราคาจะต องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปDดผนึกซองเรียบร อยจ*าหน าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปDดซองสอบราคาจ างปรับปรุงหลังคาห องสมุดประชาชนอําเภอสะบ าย อย โดยระบุไว ท่ีหน าซอง
ว*า "ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขท่ี๐๐๔/๒๕๖๐" ยื่นต*อเจ าหน าท่ี ในวันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ� 
๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ� ๒๕๖๐ ต้ังแต*เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สํานักงาน กศน.จังหวัด
สงขลาถนนรามวิถี ตําบลบ*อยาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐                               

เม่ือพ�นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล�วจะไม9รับซองสอบราคา โดยเด็ดขาด 
  คณะกรรมการเปDดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู เสนอราคาแต*ละราย
ว*า เป-นผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร*วมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ตามข อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม* และประกาศรายชื่อผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิได รับการคัดเลือกก*อนการเปDดซองใบเสนอราคา 
               หากปรากฏต*อคณะกรรมการเปDดซองสอบราคา ก*อนหรือในขณะท่ีมีการเปDดซองใบเสนอราคาว*า
มีผู เสนอราคากระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป-นธรรม ตามข อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว*ามีการกระทําอันเป-นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป-นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู เสนอราคารายนั้นออกจากการเป-นผู เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิได รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู เสนอราคาดังกล*าวเป-นผู ท้ิงงาน เว นแต*คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได ว*า
ผู เสนอราคารายนั้นเป-นผู ท่ีให ความร*วมมือเป-นประโยชน�ต*อการพิจารณาของทางราชการและมิได เป-นผู ริเริ่มให 
มีการกระทําดังกล*าว                               
  ผู เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป-นผู เสนอราคาเพราะเหตุเป-นผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�
ร*วมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป-นผู เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป-นการขัดขวาง
การแข*งขันราคาอย*างเป-นธรรม อาจอุทธรณ�คําสั่งดังกล*าวต*อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต*วันท่ีได รับแจ ง
จากคณะกรรมการ เปDดซองสอบราคา การวินิ จ ฉัย อุทธรณ� ของปลัดกระทรวงให ถื อ เป-น ท่ีสุ ด   
                คณะกรรมการเปDดซองสอบราคา จะเปDดซองใบเสนอราคาของผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิได รับการ
คัดเลือก ดังกล*าวข างต น ณ ห องประชุม 2 สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี ตําบลบ*อยาง อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ ในวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ/ ๒๕๖๐ ตั้งแต9เวลา ๑๐.๐๐ น. เป?นต�นไป 

การยื่นอุทธรณ�ตามวรรคห า ย*อมไม*เป-นเหตุให มีการขยายระยะเวลาการเปDดซองใบเสนอราคา เว นแต*
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว*า การขยายระยะเวลาดังกล*าวจะเป-นประโยชน�แก*ทางราชการอย*างยิ่ง และใน
กรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด วยกับคําคัดค านของผู อุทธรณ� และเห็นว*าการยกเลิกการเปDดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได ดําเนินการไปแล วจะเป-นประโยชน�แก*ทางราชการอย*างยิ่งให ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปDด
ซองใบเสนอราคาดังกล*าวได                     

๕. หลักเกณฑ/และสิทธิในการพิจารณาราคา                        
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะพิจารณาตัดสินด วยราคารวม 
          ๕.๒ หากผู เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม*ถูกต องตามข อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไม*ถูกต องหรือไม*ครบถ วนตามข อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคา ไม*ถูกต องตามข อ ๔ แล ว คณะกรรมการฯจะไม*รับ
พิจารณาราคาของผู เสนอราคารายนั้น เว นแต*เป-นข อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน อย หรือท่ีผิดแผกไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคา ในส*วนท่ีมิใช*สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว*าจะเป-นประโยชน�
ต*อสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เท*านั้น 

     ๕.๓ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา สงวนสิทธิ์ไม*พิจารณาราคาของผู เสนอราคา โดยไม*มีการผ*อน
ผันในกรณีดังต*อไปนี้ 



  (1).ไม*ปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสาร สอบราคา ของกรม 
  (๒) ไม*กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู เสนอราคาอย*างหนึ่ง
อย*างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา                             
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต*างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป-น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความได เปรียบเสียเปรียบแก*ผู เสนอราคารายอ่ืน                                
 (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู เสนอราคามิได ลง
ลายมือชื่อพร อมประทับตรา (ถ ามี) กํากับไว                         
 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปDดซอง สอบ
ราคา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีสิทธิ์ให ผู เสนอราคาชี้แจงข อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข อเท็จจริง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวข องกับผู เสนอราคาได  สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีสิทธิท่ีจะไม*รับราคา หรือไม*ทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกล*าวไม*มีความเหมาะสมหรือไม*ถูกต อง                       
  ๕.๕ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ทรงไว ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม*รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจ างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม*พิจารณาจัดจ างเลยก็ได สุดแต*จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน�ของทางราชการเป-นสําคัญ และให ถือว*าการตัดสินของสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา เป-นเด็ดขาด ผู 
เสนอราคาจะเรียกร องค*าเสียหายใด ๆ มิได  รวมท้ังสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะพิจารณายกเลิกการสอบ
ราคา และลงโทษผู เสนอราคาเป-นผู ท้ิงงาน ไม*ว*าจะเป-นผู เสนอราคาท่ีได รับการคัดเลือกหรือไม*ก็ตาม หากมีเหตุ
ท่ีเชื่อได ว*าการเสนอราคากระทําการโดยไม*สุจริต เช*น การเสนอเอกสารอันเป-นเท็จ หรือใช ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป-นต น 
 ในกรณีท่ีผู เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได ว*าไม*อาจดําเนินงานตามสัญญา
ได  คณะกรรมการเปDดซองสอบราคา หรือสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะให ผู เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานท่ีทําให เชื่อได ว*าผู เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจ าง ให เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม*
เป-นท่ีรับฟeงได  สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีสิทธิท่ีจะไม*รับราคาของผู เสนอราคารายนั้น                        
 ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข อเท็จจริงภายหลังจากการเปDดซองสอบราคาว*า ผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิได รับ
การคัดเลือกตามท่ีได ประกาศรายชื่อไว  ตามข อ ๔.๕ เป-นผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร*วมกันกับผู เสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป-นผู เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป-นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*าง
เป-นธรรม ตามข อ ๑.๕ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู เสนอราคาท่ีมีสิทธิได รับการ
คัดเลือกดังกล*าวออกจากประกาศรายชื่อตามข อ ๔.๕ และสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะพิจารณาลงโทษผู 
เสนอราคารายนั้นเป-นผู ท้ิงงาน                      
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว*า การยกเลิกการเปDดซองใบเสนอราคาท่ีได ดําเนินการไปแล วจะเป-น
ประโยชน�แก*ทางราชการอย*างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปDดซองใบเสนอราคาดังกล*าวได  

๖. การทําสัญญาจ�าง                       
 ผู ชนะการสอบราคาจะต องทําสัญญาจ างตามแบบสัญญาดังระบุในข อ ๑.๓ กับสํานักงาน กศน.

จังหวัดสงขลา ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได รับแจ งจาก สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา  และจะต องวาง
หลักประกันสัญญาเป-นจํานวนเงินเท*ากับร อยละ ๕ ของราคาค*าจ างท่ีสอบราคาได  ให สํานักงาน กศน.จังหวัด
สงขลา ยึดถือไว ในขณะทําสัญญา โดยใช หลักประกันอย*างหนึ่งอย*างใด ดังต*อไปนี้                        

๖.๑ เงินสด                        



๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ*ายให แก*สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา โดยเป-นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก*อนหน านั้นไม*เกิน ๓ วัน ทําการ                      

๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ข อ ๑.๔ (๑)                        

๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห*งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย� ท่ีได รับอนุญาตให ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห*งประเทศไทยซ่ึงได แจ งชื่อเวียนให ส*วนราชการต*าง ๆ ทราบแล ว โดย
อนุโลมให ใช ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข อ ๑ .๔ (๑)                        

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย                  
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไม*มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู ชนะการ สอบ

ราคา (ผู รับจ าง) พ นจากข อผูกพันตามสัญญาจ างแล ว                                    
๗. ค9าจ�างและการจ9ายเงิน                        
สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา จะจ*ายเงินค*าจ าง เป-นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๐๐ ของ

ค*าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงาน ท้ังหมดให  แล วเสร็จเรียบร อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีดําเนินงานให 
สะอาดเรียบร อย 

๘. อัตราค9าปรับ                       
ค*าปรับตามแบบสัญญาจ างข อ ๑๗ ให คิดในอัตราร อยละ ๐.๑ ของค*าจ างตามสัญญาต*อวัน 

                ๙. การรับประกันความชํารุดบกพร9อง                     
ผู ชนะการสอบราคา ซ่ึงได ทําข อตกลงเป-นหนังสือ หรือทําสัญญาจ างตามแบบดังระบุใน

ข อ ๑.๓ แล วแต*กรณี จะต องรับประกันความชํารุดบกพร*องของงานจ างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม*น อย
กว*า ๑ ปf นับถัดจากวันท่ีสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได รับมอบงาน โดยผู รับจ างต องรีบจัดการซ*อมแซม
แ ก ไ ข ใ ห ใ ช ก า ร ไ ด ดี ดั ง เ ดิ ม ภ า ย ใ น  ๑ ๐  วั น  นั บ ถั ด จ า ก วั น ท่ี ไ ด รั บ แ จ ง ค ว า ม ชํ า รุ ด
บกพร*อง                                    

๑๐. ข�อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ                        
๑๐.๑ เงินค*าจ างสําหรับงานจ าง ครั้งนี้  ได มาจากเงินงบประมาณประจําปf พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                      การลงนามในสัญญาจะกระทําได ต*อเม่ือสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได รับอนุมัติเงิน
ค*าจ างจาก เงินงบประมาณประจําปf พ.ศ. ๒๕๖๐ แล วเท*านั้น                        

๑๐.๒ เม่ือสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได คัดเลือกผู เสนอราคารายใดให เป-นผู รับจ าง และได ตก
ลงจ างตามสอบราคาจ าง แล วถ าผู รับจ างจะต องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ างดังกล*าวเข ามาจากต*างประเทศ
และของนั้นต องนําเข ามาโดยทางเรือในเส นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู* และสามารถให บริการรับขนได ตามท่ี
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู เสนอราคาซ่ึงเป-นผู รับจ างจะต องปฏิบัติตามกฎหมายว*า
ด วยการส*งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้                              

(๑) แจ งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล*าวเข ามาจากต*างประเทศต*อกรมเจ าท*าภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีผู รับจ างสั่งหรือซ้ือของจากต*างประเทศ เว นแต*เป-นของท่ีรัฐมนตรีว*าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว นให บรรทุกโดยเรืออ่ืนได                                

(๒) จัดการให สิ่งของดังกล*าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช*นเดียวกับเรือไทยจาก
ต*างประเทศมายังประเทศไทย เว นแต*จะได รับอนุญาตจากกรมเจ าท*า ให บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช*เรือ



ไทย ซ่ึงจะต องได รับอนุญาตเช*นนั้นก*อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป-นของท่ีรัฐมนตรีว*าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว นให บรรทุกโดยเรืออ่ืน                               

 (๓) ในกรณีท่ีไม*ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู รับจ างจะต องรับผิดตามกฎหมายว*าด วยการส*งเสริม
การพาณิชยนาวี                        

๑๐.๓ ผู เสนอราคาซ่ึงสํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา ได คัดเลือกแล วไม*ไปทําสัญญาหรือข อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว  ในข อ ๖ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา อาจพิจารณาเรียกร องให 
ช ด ใ ช ค ว า ม เ สี ย ห า ย อ่ื น  (ถ า มี )  ร ว ม ท้ั ง จ ะ พิ จ า ร ณ า ใ ห เ ป- น ผู ท้ิ ง ง า น ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง ท า ง
ราชการ                        

๑๐.๔ สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข อกําหนดในแบบ
สัญญาให เป-นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด(ถ ามี) 

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ                       
ในระหว*างระยะเวลาการดําเนินงานผู รับจ างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได 

กําหนดไว โดยเคร*งครัด 
 
 

สํานักงาน กศน.จังหวัดสงขลา 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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