เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๑/๒๕๖๑
การจ้างก่ อสร้ างจ้ างก่ อสร้ างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก
ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลละงู
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
โรงเรียนอนุบาลละงู ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่า "สานักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง จ้ าง
ก่อสร้ างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก ณ ณ โรงเรียนอนุบาลละงู หมูท่ ี่ ๓ ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๑.๙ รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้ าง
๒. คุณสมบัติของผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ สานักงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้ านบาทถ้ วน) และเป็นผลงานที่เป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สานักงานเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วม
ค้ ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลที่
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของ
ผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

ผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งได้ รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ยู ื่นข้ อเสนอเป็นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นิติบคุ คล ให้ ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั
้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้ อ ๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบอานาจ ทังนี
้ ้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้ องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน้

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้ าง หรือใบแจ้ งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้ องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ รวมทังก
้ าไรไว้ ด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒)
ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒ พร้ อม
จัดทาใบแจ้ งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้
ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น และค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้
้
แล้ ว
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จไม่เกิน ๔๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ างหรือจากวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก สานักงาน ให้ เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่สานักงาน ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นตาม
ข้ อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และสานักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้นแต่ สานักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้ มีการ
กระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของสานักงาน
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม และภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้ จานวน ๑,๐๐๐,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้ านหกร้ อยสี่สิบบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรือดราฟท์
นันช
้ าระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันที่ยื่นข้ อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า

ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ สานักงานตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในหนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้ อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เข้ าร่วมค้ ารายที่สญ
ั ญา
ร่วมค้ ากาหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี ้ สานักงานจะคืนให้ ผ้ยู ื่นข้ อเสนอหรือผู้ค ้าประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่สานักงานได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่
ผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คนื ได้ ตอ่ เมื่อได้ ทา
สัญญาหรือข้ อตกลง หรือผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ สานักงานจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ สานักงาน จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรือไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรือยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้ างไม่ครบถ้ วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สานักงานกาหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มใิ ช่
สาระสาคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทาให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการ
ผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนัน้
๖.๔ สานักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรียบเสียเปรียบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสานักงาน มีสิทธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจงข้ อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ สานักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้ อง
๖.๖ สานักงานทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รบั ราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของสานักงานเป็ นเด็ดขาดผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรียกร้ องค่าใช้ จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ สานักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอ
เป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ วา่ ยื่นข้ อเสนอกระทา
การโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสานักงาน จะให้ ผ้ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอสามารถดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี ้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สานักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้ อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทังนี
้ ้ผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ จากสานักงาน
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา สานักงาน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรือเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้ างก่ อสร้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรือทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับสานักงาน ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ สานักงาน
ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญาโดยใช้ หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ชาระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผ้ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
สานักงานจะจ่ายค่าจ้ างซึ่งได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี อื่น ๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้
้
ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็ น จานวน ๑๒ งวด ดังนี ้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๖ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ าง
ปรับพื ้นที่บริเวณก่อสร้ างจนได้ ระดับ + ๐.๐๐ ตามรายการกาหนด ทาการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากทังหมด
้
แล้ วเสร็จ ติดตังเหล็
้ กเสาอย่างน้ อยถึงระดับชันที
้ ่ ๒ เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจ
การจ้ างได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๖ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ างทา
การก่อสร้ างงานโครงสร้ าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พื ้น ค.ส.ล.ระดับชันล่
้ างทังหมด
้
ปูพื ้นสาเร็จรูป (ยกเว้ นเท
คอนกรีตทับหน้ า ทางเท้ ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ตรวจ
รับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๖ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ างทา
การเทคอนกรีตทับหน้ าพื ้นชันล่
้ าง และก่อสร้ างงานโครงสร้ าง ค.ส.ล. เสา คาน - พื ้นระเบียง พื ้นกันสาด บันได
ค.ส.ล. ระดับชันที
้ ่ ๒ (ยกเว้นปูพื ้นสาเร็จรูป) เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้
ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๖ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ างทา
การก่อสร้ างงานโครงสร้ าง ค.ส.ล. เสา คาน-พื ้น ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชันที
้ ่ ๓ ปูพื ้นสาเร็จรูป พร้ อม
เทคอนกรีตทับหน้ าชันที
้ ่ ๒ เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ตรวจรับมอบ
งานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๖ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ างทา
การก่อสร้ างงานโครงสร้ าง ค.ส.ล. เสา คาน พื ้น บันได ค.ส.ล.ระดับชันที
้ ่ ๔ ปูพื ้นสาเร็จรูป พร้ อมเทคอนกรีตทับ
หน้ าชันที
้ ่ ๓ เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๖ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ างทา
การก่อสร้ างงานโครงสร้ าง ค.ส.ล.ทังหมดแล้
้
วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคาปูพื ้นสาเร็จรูป พร้ อมเทคอนกรีต
ทับหน้ าชันที
้ ่ ๔ เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้
แล้ วเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ าง
ติดตังโครงหลั
้
งคา ก่อผนัง ทาคานทับหลัง ก่อบล๊ อคช่องแสงเหนือประตู-หน้ าต่าง ชันที
้ ่ ๑ และชันที
้ ่ ๒ เสร็จ
เรียบร้ อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จ
ภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ าง
ติดตังระบบแปส
้
าเร็จรูป มุงหลังคากระเบื ้องลอนคูพ่ ร้ อมอุปกรณ์ ติดตังไม้
้ บวั เชิงชาย ก่อผนัง ทาคานทับหลัง
ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู - หน้ าต่างชันที
้ ่ ๓ และชันที
้ ่ ๔ เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้ างได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ าง
ติดตังวงกบประตู
้
- วงกบหน้ าต่างทังหมด
้
(ยกเว้นผนังและประตูสาเร็จรูป ห้ องน ้า - ส้ วม) ฉาบปูนผนังและ
โครงสร้ าง ค.ส.ล.ภายในชันที
้ ่ ๒ ชันที
้ ่ ๓ และชันที
้ ่ ๔ เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจ
การจ้ างได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๐ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ าง
ฉาบปูนเสร็จทังหมด
้
ทาฝ้าเพดานใต้ หลังคาชันบนทั
้
งหมด
้
ปูกระเบื ้องห้ องน ้า - ส้ วม เดินท่อส้ วม ท่อน ้าทิ ้ง ต่อ
ออกไปยังช่องท่อด้ านนอก ทาผิวพื ้นระเบียงทางเดิน บันได ? ชานพัก ปูกระเบื ้องห้ องเรียนชันที
้ ่ ๒ เสร็จเรียบร้ อย
ตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้ าง ได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๒ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน เมื่อผู้รับจ้ าง
ติดตังบานประตู
้
? หน้ าต่าง - ช่องแสงทังหมด
้
(ยกเว้ นลูกฟักกระจกหน้ าต่าง) เดินสายไฟฟ้าภายในทังหมด
้
(ยกเว้ นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตังสุ
้ ขภัณฑ์ภายในห้ องน ้า - ส้ วมทังหมด
้
ติดตังผนั
้ งและประตูสาเร็จรูปห้ องน ้า - ส้ วม
ทังหมด
้
ทาฝ้าห้ องน ้า ฝ้าใต้ห้องน ้า ปูกระเบื ้องห้ องเรียนทังหมด
้
เสร็จเรียบร้ อยตามแบบรูปรายการ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้ าง ได้ ตรวจรับมอบงานไว้ แล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๔๐ วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๘ ของค่าจ้ าง เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานทังหมด
้
ให้
แล้ วเสร็จเรียบร้ อยตามสัญญาหรือข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ รวมทังท
้ าสถานที่ก่อสร้ างให้ สะอาดเรียบร้ อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้ อตกลงจ้ างเป็ น
หนังสือจะกาหนด ดังนี ้
๙.๑ กรณีที่ผ้ รู บั จ้ างนางานที่รับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู ื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้ รับอนุญาตจาก
สานักงาน จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็นจานวนร้ อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้ างช่วงนัน้
๙.๒ กรณีที่ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้ างก่อสร้ าง นอกเหนือจากข้ อ ๙.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้ อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้ าง

๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ ทาสัญญาจ้ าง ตามแบบ ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือ
ข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้ างที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สานักงานได้ รบั มอบงาน โดยต้ องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิในการยื่นข้ อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้ างสาหรับงานจ้ างครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน
๔,๐๐๒,๖๐๐ (สี่ล้านสองพันหกร้ อยบาทถ้ วน) และที่เหลือในงบประมาณปี ถดั ไป
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อ สานักงานได้ รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้ างจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณในปี ถดั ไป
๑๑.๒ เมื่อสานักงานได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รบั จ้ าง และได้ ตกลงจ้ าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสัง่ หรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศ และของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งเป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างสัง่ หรือซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรื อที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มใิ ช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึ่งสานักงานได้คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ สานักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ หรือเรียกร้ องจากผู้ออกหนังสือ
ค ้าประกัน การยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้
เป็ นผู้ทิ ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ สานักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้ อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้ อตก
ลงจ้ างเป็นหนังสือให้ เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรือแย้ งกันผู้
ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของสานักงาน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ สานักงาน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอจะ
เรียกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากสานักงานไม่ได้

(๑) สานักงานไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ ในการจัดจ้ างหรือได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้ างครัง้ นี ้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดจ้ างหรือที่ได้ รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรือเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้ างครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่สานักงาน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนามาใช้ ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้ างลดลงหรือเพิ่มขึ ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็จตามที่กาหนดไว้ ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สานักงานได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทางราชการที่ได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมื่อสานักงานได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ างและได้ ตกลงจ้ างก่อสร้ างตาม
ประกาศนี ้แล้ ว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้ างดังกล่าว ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีและใช้ ผ้ ผู า่ น
การทดสอบ มาตรฐานฝี มือช่างหรือผู้ผา่ นการทดสอบมาตราฐานฝี มือช่างจาก คณะกรรมการกาหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝี มือแรงงานสถาบันของทางราชการ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวฒ
ุ ิบตั ร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้ เข้ ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่า
กว่าร้ อยละ ๑๐ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้ องมีจานวนช่างอย่างน้ อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า
๑๓.๒ สาขาช่างเชื่อมแก๊ ส
๑๓.๓ สาขาช่างติดตังและเดิ
้
นสายไฟฟ้าภายในอาคาร
๑๓.๔ สาขาช่างไม้ (ก่อสร้ าง)
๑๓.๕ สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์
๑๓.๖ สาขาช่างก่ออิฐ
๑๓.๗ สาขาช่างฉาบปูน
๑๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด

๑๕.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สานักงาน สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการ
คัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี
้ ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือ
ทาสัญญากับสานักงาน ไว้ ชวั่ คราว
โรงเรียนอนุบาลละงู
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

