
     

 
เอกสารประกวดราคาดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส(e-bidding) 

 เลขท่ี  002/2565 
การประกวดราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวนันกัเรยีนโรงเรยีนอนบุาลขอนแกน  

ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2565 
 ตามประกาศโรงเรยีนอนบุาลขอนแกน ลงวนัท่ี  7   เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

โรงเรยีนอนบุาลขอนแกนมคีวามประสงคจะประกวดราคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวนันกัเรยีน 
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2565  ดวยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ราคากลางของ
งานจางในการประกวดราคาครัง้นี ้เปนเงนิท้ังส้ิน  7,079,100.00 บาท ( เจ็ดลานเจ็ดหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน 
) ตามรายการ ดังนี้ 

รายการ
ท่ี 

รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อ 
จํานวน/
หนวย 

 [ / ]ราคา
มาตรฐาน 
 [   ]ราคาท่ีเคยซื้อ
หลังสุดใน2 ป 
งบประมาณ 
หนวยละ  (บาท) 

จํานวนท่ีขอซื้อครั้งนี ้
หนวยละ 
(บาท) 

จํานวนเงนิ 
(บาท) 

1. จางเหมาจัดทําอาหารกลางวนั
นักเรียนระดับช้ัน  
อนุบาลปท่ี 2 – 3  โรงเรียน
อนุบาลขอนแกน ภาคเรียนท่ี 
1  ปการศึกษา 2565 

520
คน/

100 วนั 

21 21 - 1,092,000 - 

2. จางเหมาจัดทําอาหารกลางวนั
นักเรียนระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี 1 – 3  
โรงเรยีนอนบุาลขอนแกน ภาค
เรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2565 

1,379
คน/

100 วนั 

21 21 - 2,895,900 - 

3. จางเหมาจัดทําอาหารกลางวนั
นักเรียนระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปท่ี  4 – 6  
โรงเรยีนอนบุาลขอนแกน ภาค
เรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2565 

1,472
คน/

100 วนั 

21 21 - 3,091,200 - 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน   ( เจ็ดลานเจ็ดหมื่นเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน ) 7,079,100 - 
 
หมายเหตุ : จัดจางตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริงและระยะเวลาการเปดภาคเรียน 

                  1.     เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคา 
                          1.1    แบบรปูรายการละเอยีด 
                          1.2    แบบใบเสนอราคาท่ีกาํหนดไวในระบบการจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอเิล็กทรอนกิส 
                          1.3    แบบสัญญาจางท่ัวไป 
                          1.4    แบบหนังสือคํ้าประกัน 
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                                      (1)   หลักประกนัการเสนอราคา 
                                      (2)   หลักประกันสัญญา 
                          1.5     บทนิยาม 
                                      (1)    ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                      (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
                          1.6     แบบบัญชีเอกสาร 
                                      (1)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
                                      (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
                 2.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
                          2.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชีพท่ีประกวดราคา 
                          2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ           
2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือไมเปน
ผูกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 
                          2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรฐับาล ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5เสนอราคาตองไมเปนผูทีถ่กูประเมนิสิทธผูิเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา  
 

                 3.    หลกัฐานการเสนอราคา 
                          ผูเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารมาพรอมกบัใบเสนอราคา โดยระบบอเิล็กทรอนกิส(e-bidding) 
                         3.1    สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                      (1)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนติิบคุคล 
                                                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบคุคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 
                                      (2)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
                                      (3)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว
ใน (1) 
                                      (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคาเพิม่(ถามี)  
                                           (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ 1.6 (1) 
                          3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                      (1)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ-              
อํานาจใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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                                      (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ 1.6 (2) 
                 4.    การเสนอราคา 
                          4.1     ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวในเอกสาร ประกวดราคา นี้ โดยไมมี
เงือ่นไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถกูตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ี
เสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมกีารขูด  ลบ ตก  เติม  
แกไข   เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง 

                        4.2     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวสัดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวน    ให 
เสนอเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตาม
เงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
คาใชจายท้ังปวงไวแลว ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120  วัน นบัแตวนัเปดซองใบเสนอ 
ราคา โดยภายในกาํหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด 
                          4.3    ผูเสนอราคาจะตองเสนอกาํหนดเวลาดําเนนิการแลวเสรจ็ไมเกนิ 120  วัน นบัถัดจากวนั
ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากโรงเรียนใหเริ่มทํางาน  
                          4.4    กอนยื่นซอง ประกวดราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรปู และ
รายละเอียด  ฯลฯ    ใหถีถ่วนและ เขาใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง ประกวดราคา ตาม
เงือ่นไขในเอกสาร ประกวดราคา 
                          4.5     ผูเสนอราคาจะตองย่ืนใบเสนอราคา  ในวันท่ี 3  พฤษภาคม  2565  ดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวจะไมรับซอง ประกวดราคา โดยเด็ดขาด 
                                      คณะกรรมการเปดซอง ประกวดราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิองผูเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วนัเปดซอง  
                                      หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซอง ประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซอง
ใบเสนอราคาวา มีผู เสนอราคากระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯ เช่ือวามกีารกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู
เสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และโรงเรียน
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ี
ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 
                                      ผูเสนอราคาท่ีถกูตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศ ประกวดราคา หรอืเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง
จากคณะกรรมการเปดซอง ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด  
                                      คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาของผูเสนอราคาจะทําการพจิารณาผล 
การประกวดราคาของผูเสนอราคาท่ีมสิีทธไิดรบัการคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ หองการเงนิและพสัดุ โรงเรยีนอนบุาล
ขอนแกน ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จังหวดัขอนแกน ในวันท่ี  5  พฤษภาคม  2565  ต้ังแตเวลา 
09.00 น. เปนตนไป  
                                      การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ
เสนอราคา เวนแต ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง
ยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาท่ีไดดาํเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหปลัดกระทรวงมอีาํนาจยกเลิกการเปดซองใบ 
เสนอราคาดังกลาวได 
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                     5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                          5.1     ในการ ประกวดราคา ครั้งนี ้โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวยประโยชนของหนวยงานของ
รฐัและวตัถุประสงคการใชงาน โดยคํานงึถึงเกณฑราคาและพิจารณาดานคุณภาพเปนสําคัญ (มาตรา 65 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560)   
                          5.2     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2 หรอืย่ืนหลักฐานการเสนอราคา      
ไมถูกตองหรือไม ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซอง ประกวดราคา ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรอืผิดหลงเพยีงเล็กนอย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสาร ประกวดราคา  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพจิารณาเห็นวาจะเปนประโยชน  ตอ
โรงเรียนเทานั้น  
                         5.3    โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
                                      (1)    ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร ประกวดราคา  หรอืใน 
หลักฐานการรบัเอกสาร ประกวดราคา  ของโรงเรยีน 
                                      (2)   ไมกรอกช่ือนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรอืท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                      (3)   เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขท่ีกาํหนดในเอกสาร ประกวดราคา  ท่ี
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
                                      (4)   ราคาท่ีเสนอมกีารขูดลบ ตก เติม แกไขเปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
                          5.4    ในการตัดสินการ ประกวดราคา  หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผล ประกวดราคา  หรือโรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ การแสดงรายละเอยีดของงานหรอื
ขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          5.5    โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
กไ็ด และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ ประกวดราคา  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ
ใหถอืวาการตัดสินของโรงเรยีนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการ ประกวดราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอนัเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล
ธรรมดา หรอืนติิบคุคลอืน่มาเสนอราคาแทนเปนตน  
                                   ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคา  หรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือได
วาผูเสนอราคาสามารถดําเนนิงานตาม ประกวดราคา  ใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได โรงเรียนมีสิทธิท่ี
จะไมรบัราคาของผูเสนอราคารายนัน้  
                          5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง ประกวดราคา วา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรบัการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วนัประกาศ ประกวดราคา  หรอืเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.5 โรงเรียนมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายช่ือตามขอ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนนิการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมอีาํนาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
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                    6.  การทําสัญญาจาง 
                          ผูชนะการประกวดราคา  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3 กับโรงเรียน
ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากบัรอยละ 5 ของราคา
คาจางท่ี ประกวดราคา  ได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          6.1     เงนิสด 
                          6.2    เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม      
เกนิ 3 วัน ทําการ 
                          6.3    หนังสือคํ้าประกัน - หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ
หนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (1) 
                          6.4    หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท 
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า 
ประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนั ดังระบุในขอ 1.4 (1) 
                          6.5    พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นบัถัดจาก
วันท่ีผูชนะการประกวดราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 7.   คาจางและการจายเงิน 
                        โรงเรียนจะจายเงินคาจางเหมาจัดทําอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแกน ภาคเรียนท่ี 
1  ปการศึกษา 2565   เปนงวดๆเมือ่ทําการสงมอบ ครบทุก 10 วนัทําการ 
                 8.   อัตราคาปรับ 
                        คาปรบัตามแบบสัญญาจาง จะกาํหนดในอตัรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวนั 
                 9.   การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                        ผูชนะการ ประกวดราคา  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรอืทําสัญญาจางตามแบบดังระบุใน
ขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 0 วัน นับ
ถัดจากวันท่ีโรงเรียนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 0 วัน นบัถัด
จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                          10.1  เงนิคาจางสําหรบังาน จาง ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินอุดหนุน   
                          10.2  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อโรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินอุดหนุน   
แลวเทานั้น 
                          10.3  ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกาํหนดดังระบุไว ในขอ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
                          10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาเพื่อใหเหมาะสม
และเกิดประโยชนสูงสุดกับหนวยงาน  
                           10.5 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาเพื่อให เปนไป
ตามความเห็นของสํานกังาน อัยการสูงสุด (ถามี) 
                 11.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
  
 

โรงเรยีนอนบุาลขอนแกน 



 


