เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้ างก่ อสร้ างจ้ างก่ อสร้ างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/.๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา)
ตามประกาศ โรงเรียนบ้ านต้ นปรง
ลงวันที่ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โรงเรี ยนบ้านต้นปรง ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "โรงเรี ยน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้าง
ก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุ งชั้นบนเป็ นโรงพลศึกษา) ณ โรงเรี ยนบ้านต้นปรง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาํ หนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสื อคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สู ตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาํ หนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ ข้อตกลงการก่อสร้างเพิ่มเติม
๒. คุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุน้ ส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่ โรงเรี ยน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูย้ นื่ ข้อเสนอได้มีคาํ สัง่ ให้สละเอกสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของ
รัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนเชื่อถือ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่เสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่ วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้า"
ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี ที่กิจการ
ร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก
รายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่ยนื่ เสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

๒.๑๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๓. หลักฐานการยืน่ ข้ อเสนอ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน หรื อสําเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สําเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ของผูร้ ่ วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ
(๔.๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้
โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอื่นกระทําการแทนให้แนบหนังสื อมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูร้ ับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรื อใบแจ้งปริ มาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ดว้ ย
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
(๖) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จัดทําใบแจ้งปริ มาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรื อราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วนั เสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๓๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรื อจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก โรงเรี ยน ให้เริ่ มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกําหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคา
ให้แก่โรงเรี ยน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย้ นื่ ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอ และโรงเรี ยน จะพิจารณาลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรี ยน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทํา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรี ยน
๔.๘ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๕๕๔,๘๗๕.๐๐ บาท (ห้าแสน
ห้าหมื่นสี่ พนั แปดร้อยเจ็ดสิ บห้าบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื อดราฟท์น้ นั
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยนื่ ข้อเสนอ หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสื อคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคํ้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอนําเช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนังสื อคํ้า
ประกันของบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้โรงเรี ยนตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอที่ยนื่ ข้อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสื อคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอในหนังสื อคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่ วมค้าดังกล่าว เป็ นผู ้
ยืน่ ข้อเสนอ
(๒) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายที่สญ
ั ญา
ร่ วมค้ากําหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ายืน่ ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรี ยนจะคืนให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอหรื อผูค้ ้ าํ ประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่โรงเรี ยนได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้ นะการประกวดราคาเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู ้
ยืน่ ข้อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ซ่ ึงเสนอราคาตํ่าสุ ดหรื อได้คะแนนรวมสู งสุ ดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาํ
สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อผูย้ นื่ ข้อเสนอได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณา
ตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณี ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ โรงเรี ยน จะพิจารณาจาก ราคา
รวม
๖.๓ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่โรงเรี ยนกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสําคัญ
และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิ ทธิผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูร้ ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผูซ้ ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรี ยน
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยน มีสิทธิให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมได้ โรงเรี ยนมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง

๖.๖ โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาดผูย้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าใช้จ่าย หรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอ
เป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้วา่ ยืน่ ข้อเสนอกระทํา
การโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุ ด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
โรงเรี ยน จะให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ ให้เชื่อได้วา่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ โรงเรี ยน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายหรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ จากโรงเรี ยน
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่ วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผูย้ นื่
ข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสั ญญาจ้ างก่ อสร้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรื อทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อกับโรงเรี ยน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื อดราฟท์
นั้น ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสื อคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

๗.๔ หนังสื อคํ้าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคํ้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๖ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทาํ
การตอกเสาเข็ม ทําฐานราก ก่อสร้างส่ วนที่เป็ นโครงสร้าง ค.ส.ล.ของชั้นล่างทั้งหมด (ยกเว้นพื้นสําเร็ จรู ป) เสร็ จ
เรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๗๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ก่อสร้างส่ วนที่เป็ นโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๒ ทั้งหมด พร้อมทั้งบันได ค.ส.ล. (ยกเว้นการปูพ้ืนสําเร็ จรู ป)
เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ก่อสร้างส่ วนที่เป็ นโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่ วนที่เหลือเสร็ จทั้งหมด และปูพ้ืนสําเร็ จรู ปชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ พร้อมเททับ
หน้าเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จ
ภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด มุงหลังคาเสร็ จทั้งหมด ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง
และประตูเหล็กม้วน) ทําฝ้ าเพดานทั้งหมด เสร็ จเรี ยบร้อย ตามแบบรู ปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้
ทําผิวพื้น ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมด ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง เสร็ จทั้งหมด เดินสายไฟฟ้ า ติดตั้ง
ดวงโคมไฟฟ้ า พร้อมทั้งหนังสื อรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้ า ทาสี ภายในเสร็ จทั้งหมดเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบ
รู ปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมด ให้
แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย

๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี หรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
จะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู ้ ื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรี ยน จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างปฏิบตั ิผดิ สัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็ น
รายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึงได้ทาํ สัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรี ยนได้รับมอบงาน โดยต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิในการยืน่ ข้ อเสนอและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสัง่ หรื อนําสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสัง่ หรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่ิ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งโรงเรี ยนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาํ หนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรี ยนจะริ บหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อ

คํ้าประกัน การยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้อตกลง
จ้างเป็ นหนังสื อให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุ ด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี มีความขัดหรื อแย้งกันผู ้
ยืน่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของโรงเรี ยน คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุด และผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ โรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายใดๆ จากโรงเรี ยนไม่ได้
(๑) โรงเรี ยนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรื อได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอม
กันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยน หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณี ที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อเพิม่ ขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคาํ นวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาํ หนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาํ หนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่โรงเรี ยนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผผู ้ า่ นการทดสอบ
มาตรฐานฝี มือช่างหรื อผูผ้ า่ นการทดสอบมาตราฐานฝี มือช่างจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝี มือ
แรงงานสถาบันของทางราชการ หรื อสถาบันของเอกชนที่ทางราชการการรับรอง หรื อผูม้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๑๐ ของ

แต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจาํ นวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้ า
๑๓.๒ สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้ าภายในอาคาร
๑๓.๓ สาขาช่างไม้(ก่อสร้าง)
๑๓.๔ สาขาช่างท่อและสุ ขภัณฑ์
๑๓.๕ สาขาช่างก่ออิฐ
๑๓.๖ สาขาช่างฉาบปูน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้โดยเคร่ งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
โรงเรี ยน สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญาของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็ นผูร้ ับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาํ หนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อ
ทําสัญญากับโรงเรี ยน ไว้ชว่ั คราว
โรงเรี ยนบ้านต้นปรง
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

