ประกาศโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
เรื่ อง ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ทีน่ ั่ง ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น ๓,๙๖๖,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราวเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศ
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ี
อานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื่ ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้
สละเอกสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๑๐. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๑,๙๙๘,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์เชื่อถือ
๑๑. ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ยนื่ ข้อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกาหนดสัดส่ วน
หน้าที่ และความรับผิดชอบในปริ มาณงาน สิ่ งของ หรื อมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก กิจการร่ วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของ
ผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้าที่ยนื่ ข้อเสนอ

สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดเป็ นผูเ้ ข้า ร่ วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ต้ งั แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surat๑.go.th,www.swsawang.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๙๖๐๑๘๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิ น)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่ วนที่ ๑ และเอกสารส่ วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ต้ งั แต่วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๔
การจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ทีน่ ั่ง
ตามประกาศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "โรงเรี ยน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างโรงอาหาร
ขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นงั่ ณ โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์ ม.๖ ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุ ราษฏร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สู ตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร
ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่ โรงเรี ยน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๑,๙๙๘,๓๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิ บบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนเชื่อถือ
๒.๑๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ยนื่ ข้อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกาหนด
สัดส่ วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริ มาณงาน สิ่ งของ หรื อมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่ วมค้ารายอื่นทุก
ราย
กรณีที่ขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก กิจการร่ วมค้านั้นต้องใช้ผลงาน
ของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่ วมค้าที่ยนื่ ข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดเป็ นผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่ วมค้าทุกรายจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๒ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อ
บริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง

(๒) ในกรณีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน หรื อ
สาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วม
ค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ของผูร้ ่ วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ ื่นข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบ
บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสื อมอบอานาจซึ่งติดอากร
แสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ ทั้งนี้หากผูร้ ับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดา
ต้องเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) แบบสรุ ปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร สรุ ปค่าก่อสร้าง และสรุ ปรายการปริ มาณงานและราคา
(ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖)
(๔) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบ
บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้ง
หลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่ตอ้ งแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔.๒ ให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยืน่ ใบแจ้งปริ มาณงานและราคา และใบบัญชี
รายการก่อสร้างในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
หรื อราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกัน

ทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วนั เสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้างหรื อจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก โรงเรี ยน ให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจ
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้งั หมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF
File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย้ นื่
ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผูย้ นื่
ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรื อในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่า
มีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่
ข้อเสนอ และโรงเรี ยน จะพิจารณาลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรี ยน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอราย
นั้น มิใช่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรี ยน
๔.๘ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ โรงเรี ยน จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับ
พิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูย้ นื่ ข้อเสนอราย
อื่น หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิ ทธิผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูร้ ับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผูซ้ ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรี ยน
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยน มีสิทธิให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา
หรื อไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๖ โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดย
ไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของโรงเรี ยน
เป็ นเด็ดขาดผูย้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าใช้จ่าย หรื อค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ
ได้ว่ายืน่ ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็ นต้น
ในกรณีที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยน จะให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอนั้น
ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จสมบูรณ์
หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ โรงเรี ยน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายหรื อค่าเสี ยหายใดๆ จากโรงเรี ยน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการ
กระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่

ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา
หรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้ างก่อสร้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อทาข้อตกลง
เป็ นหนังสื อกับโรงเรี ยน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื อดราฟท์น้ นั ชาระต่อ
เจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ
๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสื อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวม
เป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็ น จานวน ๖ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างดาเนินการตอก
เสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก เสาตอหม้อ ค.ส.ล. แล้วเสร็ จตามรู ปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบ
งานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างดาเนินการหล่อคาน
รับพื้นชั้นที่ ๑ ค.ส.ล. เสาและคาน ค.ส.ล. รับโครงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็ จตามรู ปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้
ตรวจรับมอบหมายงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างดาเนินการปูพ้นื
สาเร็ จรู ป ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็ จตามรู ปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบหมายงานไว้
แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างดาเนินการมุงหลังคา
ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) เทคอนกรี ตทับหน้าพื้นสาเร็ จรู ป ฉาบปูนผนัง และฉาบปูน
โครงสร้าง ค.ส.ล. ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด แล้วเสร็ จตามรู ปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได้ตรวจรับมอบหมาย
งานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๑๖๕ วัน

งวดที่ ๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างดาเนินการบุกระเบื้อ
ผนัง ปูกระเบื้องพื้น และทาผิวพื้น ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ และระบบสุ ขาภิบาล ผนังราวกันตก ผนังไม้สาเร็ จรู ป ผนังเกล็ดเหล็กระบาย
อากาศ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทซ์ ปลัก๊ รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็ จตามรู ปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ฯได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อย
ตามสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี หรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผรู ้ ับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู ้ ื่ นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรี ยน จะ
กาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผรู ้ ับจ้างปฏิบตั ิผดิ สัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจานวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อข้อตกลงจ้างเป็ น
หนังสื อแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจาก
วันที่โรงเรี ยนได้รับมอบงาน โดยต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยื่นข้ อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐.๒ เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดย
ทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ นื่
ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผู ้
รับจ้างสั่งหรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น
ก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิชย
นาวี
๑๐.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งโรงเรี ยนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อภายในเวลาที่กาหนด
ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรี ยนจะริ บหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกัน การยืน่ ข้อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี มีความขัดหรื อแย้งกันผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้อง
ปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของโรงเรี ยน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุด และผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ โรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จาก
โรงเรี ยนไม่ได้
(๑) โรงเรี ยนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรื อได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้าง
ครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยน หรื อกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลง
หรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒
สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรื อ
ภายในระยะเวลาที่โรงเรี ยนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูย้ นื่
ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู ้ ีวุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมี
จานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๒.๑ ช่างไฟฟ้า
๑๒.๒ ช่างปูน
๑๒.๓ ช่างเชื่อม
๑๒.๔ ช่างฉาบ
๑๒.๕ ช่างไม้
๑๒.๖ ช่างปูกระเบื้อง
๑๒.๗ ช่างโครงสร้าง

๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
โรงเรี ยน สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญาของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือ กให้เป็ นผูร้ ับจ้างเพื่อ
นามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับ
โรงเรี ยน ไว้ชวั่ คราว
โรงเรี ยนวัดสว่างอารมณ์
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

