
เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (ebidding)

เลขที่  ๑/๒๕๖๐

ประกวดราคาจางโครงการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเลก็ (พัฒนาโรงเรยีนแมเหลก็) ดวยวธิปีระกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส (ebidding)

ตามประกาศ โรงเรยีนวัดเขาสวุรรณประดษิฐ

ลงวันที่  ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๙

                  โรงเรยีนวัดเขาสวุรรณประดษิฐ ซึ่งตอไปนี้เรยีกวา "โรงเรยีน" มคีวามประสงคจะ ประกวดราคาจาง

โครงการบรหิารจัดการโรงเรยีนขนาดเลก็ (พัฒนาโรงเรยีนแมเหลก็) ดวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส (e-bidding)

ณ โรงเรยีนวัดเขาสวุรรณประดษิฐ อ.ดอนสัก จ.สรุาษฎรธาน ีโดยมขีอแนะนาํและขอกาํหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๑     แบบรปูรายการละเอยีด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                          ๑.๓     สัญญาจางทัว่ไป

                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงนิคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนยิาม

                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชเีอกสารที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส

                                    (๑)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชเีอกสารสวนที่ ๒

                          ๑.๘     รายละเอยีดการคาํนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (ราย

ละเอยีดการคาํนวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมลูไดเทาเทยีมกัน

และเพื่อใหประชาชนตรวจดไูด)

 

                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูเสนอราคา
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                          ๒.๑     ผูเสนอราคาตองเปนผูมอีาชพีรับจางงานที่ประกวดราคาจาง

                          ๒.๒     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถกูระบชุื่อไวในบัญชรีายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวยีนชื่อแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนติบิคุคลหรอืบคุคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ

                          ๒.๓     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หรอืไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖

                          ๒.๔     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏเิสธไมยอมขึ้นศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมคีาํสัง่ใหสละสทิธิ์และความคุมกันเชนวานัน้

                          ๒.๕     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถกูประเมนิสทิธผิูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทาํสัญญาตามที่ กวพ. กาํหนด

                          ๒.๖     ผูเสนอราคาตองเปนนติบิคุคลและมผีลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจางในวงเงนิไมนอยกวา ๒,๑๓๐,๑๕๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน

ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบรหิารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบัญญัตใิหมฐีานะเปนราชการ

บรหิารสวนทองถิ่น รัฐวสิาหกจิ หรอืหนวยงานเอกชนที่โรงเรยีนเชื่อถอื

                                   ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กจิการรวมคา" ตองมคีณุสมบัตดิังนี้

                                   (๑) กรณทีี่กจิการรวมคาไดจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลใหม โดยหลักการกจิการรวมคาจะ

ตองมคีณุสมบัตคิรบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม

"กจิการรวมคา" สวนคณุสมบัตดิานผลงานกอสราง กจิการรวมคาดังกลาวสามารถนาํผลงานกอสรางของผูเขารวมคา

มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณทีี่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลใหม โดยหลักการนติบิคุคลแตละ

นติบิคุคลที่เขารวมคาทกุรายจะตองมคีณุสมบัตคิรบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน

กรณทีี่กจิการรวมคาไดมขีอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผดิชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด

ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส กจิการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลัก

รายเดยีวเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                                   ทัง้นี้ "กจิการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนติบิคุคลใหม" หมายความวา กจิการรวมคาที่จด

ทะเบยีนเปนนติบิคุคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมหีนาที่รับจดทะเบยีน (กรมพัฒนาธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย)

                          ๒.๗     บคุคลหรอืนติบิคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชรีายรับ

รายจาย หรอืแสดงบัญชรีายรับรายจายไมถกูตองครบถวนในสาระสาํคัญ

                          ๒.๘     บคุคลหรอืนติบิคุคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดาํเนนิการจัดซื้อจัด

จาง ดวยระบบอเิลก็ทรอนกิส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบยีนในระบบอเิลก็ทรอนกิส ของ

กรมบัญชกีลาง ที่เวบ็ไซตศนูยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                          ๒.๙     คูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชธีนาคาร เวนแตการจายเงนิแตละครัง้ซึ่งมมีลูคา

ไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดกไ็ด

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ



                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณผีูเสนอราคาเปนนติบิคุคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล บัญชรีายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี พรอมรับรองสาํเนาถกูตอง

                                           (ข)   บรษิัทจาํกัดหรอืบรษิัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสาํเนาหนังสอืรับรองการจด

ทะเบยีนนติบิคุคล หนังสอืบรคิณหสนธ ิบัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมอีาํนาจควบคมุ (ถาม)ี และบัญชผีูถอืหุนราย

ใหญ (ถาม)ี พรอมรับรองสาํเนาถกูตอง

                                   (๒)    ในกรณผีูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที่มใิชนติบิคุคลใหยื่น

สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูนัน้ สาํเนาขอตกลงที่แสดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สาํเนาบัตรประจาํตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง

                                   (๓)    ในกรณผีูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสาํเนา

สัญญาของการเขารวมคา สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีี่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคล

ธรรมดา ที่มใิชสัญชาตไิทย กใ็หยื่นสาํเนาหนังสอืเดนิทาง หรอืผูรวมคาฝายใดเปนนติบิคุคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ

ไวใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ

                                           (๔.๑)   หนังสอืมอบอาํนาจ (ถาม)ี

                                   (๕)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๑ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมเีอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    หนังสอืมอบอาํนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณทีี่ผูเสนอราคามอบ

อาํนาจ ใหบคุคลอื่นลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนกิส หรอืหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส แทน

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สาํเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทัง้รับรองสาํเนาถกูตอง (ใหใชในกรณทีี่

มกีารกาํหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานัน้)

                                   (๔)    บัญชรีายการกอสราง (หรอืใบแจงปรมิาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ

อปุกรณ คาแรงงาน ภาษปีระเภทตางๆ รวมทัง้กาํไรไวดวย

                                   (๕)    บัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ทัง้หมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองในรปูแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา



                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนกิสตามที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถกูตองครบถวน ลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนกิสหรอืหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปรมิาณวัสดแุละราคา ในบัญชรีายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาเพยีงราคาเดยีว โดยเสนอ

ราคารวม และหรอืราคาตอหนวย และหรอืตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง โดยคดิราคา

รวมทัง้สิ้น ซึ่งรวมคาภาษมีลูคาเพิ่ม ภาษอีากรอื่น และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกาํหนดยนืราคาไมนอยกวา  ๓๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกาํหนดยนืราคา ผูเสนอราคาตองรับผดิชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามไิด

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกาํหนดเวลาดาํเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ไมเกนิ ๑๕๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดรูางสัญญา แบบรปู และรายละเอยีด ฯลฯ ให

ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนกิสทัง้หมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนกิส

                          ๔.๕     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อเิลก็ทรอนกิส ในวันที่ ๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๙  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส จะดาํเนนิการตรวจสอบคณุสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศประกวดราคาหรอืไม

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสกอนหรอืในขณะที่มี

การพจิารณาขอเสนอวา มผีูเสนอราคารายใดกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ

๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทาํอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ

จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และโรงเรยีนจะพจิารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาว

เปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะวนิจิฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้เปน

ผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพจิารณาของทางราชการและมไิดเปนผูรเิริ่มใหมกีารกระทาํดังกลาว

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองปฏบัิต ิดังนี้

                                   (๑)    ปฏบิัตติามเงื่อนไขที่ระบไุวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีลูคาเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใช

จายทัง้ปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบยีนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กาํหนด



                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศกึษาและทาํความเขาใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดวย

วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเวบ็ไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จาํนวน ๑๘๙,๗๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสน

แปดหมื่นเกาพันเจด็รอยสี่สบิหาบาทถวน)

                          ๕.๑     หนังสอืคํ้าประกันอเิลก็ทรอนกิสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดัง

ระบใุนขอ ๑.๔ (๑)

                          ๕.๒     เชค็ที่ธนาคารสัง่จายใหแกโรงเรยีน โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัด

ซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืกอนหนานัน้ไมเกนิ ๓ วันทาํการของทางราชการ

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          กรณทีี่ผูเสนอราคานาํเชค็ที่ธนาคารสัง่จายหรอืพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ

เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถกูตอง ในวันที่ ๑๕ พฤศจกิายน

๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                          ตามแบบตัวอยางหนังสอืคํ้าประกันอเิลก็ทรอนกิสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ

เสนอราคา) กาํหนดใหระบชุื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนัน้ กรณทีี่ผูเสนอราคาที่เสนอราคา

ในรปูแบบของ "กจิการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสอืคํ้าประกันอเิลก็ทรอนกิสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน

การเสนอราคา ใหดาํเนนิการดังนี้ 

                          (๑) กรณทีี่กจิการรวมคาไดจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลใหม ใหระบชุื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวางหลัก

ประกันการเสนอราคา ในนามกจิการรวมคา เทานัน้

                          (๒) กรณทีี่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนติบิคุคลใหม ใหระบชุื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง

หลักประกันการเสนอราคา ในนามนติบิคุคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากาํหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง

ราชการ

                          ทัง้นี้ "กจิการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนติบิคุคลใหม" หมายความวา กจิการรวมคาที่จดทะเบยีน

เปนนติบิคุคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมหีนาที่รับจดทะเบยีน (กรมพัฒนาธรุกจิการคา กระทรวงพาณชิย) 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ โรงเรยีนจะคนืใหผูเสนอราคาหรอืผูคํ้าประกันภายใน ๑๕

วัน นับถัดจากวันที่ไดพจิารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลอืกไว ๓ ลาํดับแรก จะคนืใหตอ

เมื่อไดทาํสัญญาหรอืขอตกลง หรอืเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผกูพันแลว 

                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณใีด ๆ จะคนืใหโดยไมมดีอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสทิธใินการพจิารณา

                          ๖.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสครัง้นี้ โรงเรยีนจะ

พจิารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพจิารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๒     หากผูเสนอราคารายใดมคีณุสมบัตไิมถกูตองตามขอ ๒ หรอืยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ



ไมถกูตอง หรอืไมครบถวนตามขอ ๓ หรอืยื่นขอเสนอไมถกูตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพจิารณาผลการ

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผดิพลาด หรอืผดิหลงเพยีง

เลก็นอย หรอืผดิแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสในสวนที่มใิชสาระสาํคัญ ทัง้นี้ เฉพาะใน

กรณทีี่พจิารณาเหน็วาจะเปนประโยชนตอโรงเรยีนเทานัน้

                          ๖.๓     โรงเรยีนสงวนสทิธไิมพจิารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณดีัง

ตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ในบัญชผีูรับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส หรอืบัญชรีายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิสของโรงเรยีน

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนติบิคุคล หรอืลงลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนกิสอยางหนึ่งอยางใด หรอื

ทัง้หมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิลก็ทรอนกิส

                                   (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิสที่เปนสาระสาํคัญ หรอืมผีลทาํใหเกดิความไดเปรยีบเสยีเปรยีบแกผูเสนอราคารายอื่น

                          ๖.๔     ในการตัดสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืในการทาํสัญญา คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืโรงเรยีน มสีทิธใิหผูเสนอราคาชี้แจงขอเทจ็จรงิ สภาพ ฐานะ หรอืขอ

เทจ็จรงิอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรยีนมสีทิธทิี่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรอืไมทาํสัญญา หากหลัก

ฐานดังกลาวไมมคีวามเหมาะสมหรอืไมถกูตอง

                          ๖.๕     โรงเรยีนทรงไวซึ่งสทิธทิี่จะไมรับราคาตํ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาที่เสนอ

ทัง้หมดกไ็ด และอาจพจิารณาเลอืกจาง ในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิ

การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยกไ็ด สดุแตจะพจิารณา ทัง้นี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ

เปนสาํคัญ และใหถอืวาการตัดสนิของโรงเรยีนเปนเดด็ขาด ผูเสนอราคาจะเรยีกรองคาเสยีหายใดๆ มไิด รวมทัง้

โรงเรยีนจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ

ราคาที่ไดรับการคัดเลอืกหรอืไมกต็าม หากมเีหตทุี่เชื่อถอืไดวาการเสนอราคากระทาํการโดยไมสจุรติ เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเทจ็ หรอืใชชื่อบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณทีี่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสดุ เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดาํเนนิ

งานตามสัญญาได คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสหรอืโรงเรยีนจะให ผูเสนอราคานัน้ชี้แจง

และแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดาํเนนิงานตามประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนกิสใหเสรจ็

สมบรูณ หากคาํชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรยีนมสีทิธทิี่จะไมรับขอเสนอหรอืไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้

                          ๖.๖     ในกรณทีี่ปรากฏขอเทจ็จรงิภายหลังจากการพจิารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มสีทิธิ

ไดรับการคัดเลอืกเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส หรอืเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖

โรงเรยีนมอีาํนาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลอืกรายดังกลาวออก และโรงเรยีนจะพจิารณาลงโทษผูเสนอ

ราคารายนัน้เปนผูทิ้งงาน

                               ในกรณนีี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเหน็วาการยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอราคาที่ได



ดาํเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมอีาํนาจยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอ

ราคาดังกลาวได

                 ๗.     การทาํสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจะตองทาํสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบใุนขอ

๑.๓ กับโรงเรยีน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากับรอย

ละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสได ใหโรงเรยีนยดึถอืไวในขณะทาํสัญญา โดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงนิสด

                          ๗.๒     เชค็ที่ธนาคารสัง่จายใหแกโรงเรยีน โดยเปนเชค็ลงวันที่ที่ทาํสัญญา หรอืกอนหนานัน้ ไม

เกนิ ๓ วัน ทาํการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบใุนขอ

๑.๔ (๒)

                          ๗.๔     หนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบรษิัทเงนิทนุ

หรอืบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกจิการเงนิทนุเพื่อการพาณชิยและประกอบธรุกจิคํ้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตาม

แบบหนังสอืคํ้าประกัน ดังระบใุนขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อเิลก็ทรอนกิส (ผูรับจาง) พนจากขอผกูพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงนิ

                          โรงเรยีนจะจายเงนิคาจาง โดยแบงออกเปน ๘ งวด ดังนี้

                          งวดที่ ๑ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน อาคารหอง

สมดุ ICT งวดที่ ๑ กอสรางฐานราก เสา คานคอดนิ พื้นหลอในที่ พื้นสาํเรจ็รปู เทคอนกรตีทบหนา โครงสราง ค.ส.ล.

ใหแลวเสรจ็ภายใน ๔๕ วัน

                          งวดที่ ๒ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๒๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน อาคารหอง

สมดุ ICT งวดที่ ๒ งานสวนที่เหลอืตามรปูแบบและรายการ พรอมทาํความสะอาด ใหแลวเสรจ็ภายใน ๔๕ วัน

                          งวดที่ ๓ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๒๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน สนามกฬีา

อเนกประสงค งวดเดยีว ปรับพื้นที่ เทพื้น ค.ส.ล ทาสพีื้น ตเีสนสนามกฬีา ตดิตัง้แปนบาสเกต็บอล เสาตาขายวอลเลย

บอล ตะกรอ แลวเสรจ็ตามแบบรปูรายการ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๔๕ วัน

                          งวดที่ ๔ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน บานพักครู

๒๐๕ / ๒๖ งวดที่ ๑ กอสรางโครงสรางทัง้หมดที่เปน ค.ส.ล. ตดิตัง้โครงหลังคา มงุหลังคา เสรจ็เรยีบรอยตามแบบรปู

รายการ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๕๐ วัน

                          งวดที่ ๕ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน บานพักครู

๒๐๕ / ๒๖ งวดที่ ๒ ตดิตัง้ตงไม พื้นไม บันได และชานพักบันได กออฐิ ฉาบปนูผนัง ตดิตัง้วงกบประต-ูหนาตาง ฝา



เพดานชัน้บน ทัง้หมดเรยีบรอยตามรปูแบบรายการ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๕๐ วัน

                          งวดที่ ๖ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน บานพักครู

๒๐๕ / ๒๖ งวดที่ ๓ ทาํงานสวนที่เหลอืทัง้หมด พรอมทัง้เกบ็ทาํความสะอาดบรเิวณกอสรางใหเรยีบรอยตามรปู

รายการ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๕๐ วัน

                          งวดที่ ๗ เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิาน สนาม

ฟตุบอล ฟ.๑ / ๔๒ งวดเดยีว กอสรางแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ และรายการมาตรฐานประกอบแบบกอสรางทกุ

ประการ รื้นถอนบานพักคนงาน ทาํความสะอาดเกบ็ขยะ ซอมแซมสวนที่ชาํรดุอันเนื่องมาจากการกอสราง และคณะ

กรรมการตรวจจางไดดาํเนนิการตรวจรับงานเรยีบรอย ใหแลวเสรจ็ภายใน ๖๐ วัน

                          งวดสดุทาย เปนจาํนวนเงนิในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัตงิานทัง้หมดให

แลวเสรจ็เรยีบรอยตามสัญญา รวมทัง้ทาํสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกาํหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอ

วัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรดุบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซึ่งไดทาํขอตกลงเปนหนังสอื หรอืทาํสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบใุนขอ ๑.๓ แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชาํรดุบกพรองของงานจางที่เกดิขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่โรงเรยีนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดมิ

ภายใน  ๓๐  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชาํรดุบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงนิลวงหนา

                          ผูเสนอราคามสีทิธเิสนอขอรับเงนิลวงหนา ในอัตราไมเกนิรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทัง้หมด

แตทัง้นี้จะตองสงมอบหลักประกันเงนิลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรอืหนังสอืคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ

ตามแบบดังระบใุนขอ ๑.๔ (๓) หรอืหนังสอืคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย หรอืบรษิัทเงนิ

ทนุ หรอืบรษัิทเงนิทนุหลักทรัพยที่ไดรับอนญุาตใหประกอบกจิการเงนิทนุเพื่อการพาณชิย และประกอบธรุกจิคํ้า

ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวยีนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใช

ตามแบบหนังสอืคํ้าประกันดังระบใุนขอ ๑.๔ (๓) ใหแกโรงเรยีนกอนการรับชาํระเงนิลวงหนานัน้

                 ๑๒.    ขอสงวนสทิธใินการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๒.๑   เงนิคาจางสาํหรับงานจางครัง้นี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๙

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อ โรงเรยีนไดรับอนมุัตเิงนิคากอสรางจากเงนิงบ

ประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทานัน้

                                    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครัง้นี้ เปนเงนิทัง้สิ้น ๓,๗๙๔,๙๐๐.๐๐

บาท (สามลานเจด็แสนเกาหมื่นสี่พันเการอยบาทถวน)

                          ๑๒.๒   เมื่อโรงเรยีนไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่หรอืนาํสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของนัน้ตองนาํเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มเีรอืไทยเดนิอยู และสามารถใหบรกิารรับขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการ



กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏบัิตติามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิ

ชยนาว ีดังนี้

                                   (๑)    แจงการสัง่หรอืนาํสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตัง้แตวันที่ผูรับจางสัง่หรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที่มสีทิธเิชนเดยีวกับเรอืไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนญุาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรอือื่นที่มใิชเรอื

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทกุของลงเรอือื่น หรอืเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรอือื่น

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไมปฏบิัตติาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผดิตามกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิการพาณชิยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรยีนไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญา หรอืขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกาํหนดดังระบไุวในขอ ๗ โรงเรยีนจะรบิหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรอืเรยีกรองจากผูออกหนังสอืคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันท ีและอาจพจิารณาเรยีกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบยีบของทางราชการ

                          ๑๒.๔   โรงเรยีนสงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเตมิเงื่อนไข หรอืขอกาํหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเหน็ของสาํนักงานอัยการสงูสดุ (ถาม)ี

                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรับราคาดังระบใุนขอ ๑.๕ จะนาํมาใชในกรณทีี่ คา

งานกอสรางลดลงหรอืเพิ่มขึ้น โดยวธิกีารตอไปนี้

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สตูรและวธิคีาํนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมตคิณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพจิารณาชวยเหลอืผูประกอบอาชพีงานกอสราง ตามหนังสอืสาํนักเลขาธกิาร

คณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กาํหนดไวในวันแลวเสรจ็ตามที่กาํหนดไวใน

สัญญา หรอืภายในระยะเวลาที่โรงเรยีนไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการที่ไดระบใุนขอ ๑.๕

                 ๑๔.    มาตรฐานฝมอืชาง

                          เมื่อโรงเรยีนไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏบิัตงิานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมแีละใชผูมวีฒุบิัตรระดับ ปวช.

ปวส. และปวท. หรอืเทยีบเทาจากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐

ของแตละ สาขาชางแตจะตองมจีาํนวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๔.๑    ชางเขยีนแบบ

                          ๑๔.๒    ชางไฟฟา

                          ๑๔.๓    ชางโลหะ

                          ๑๔.๔    ชางประปา



                          ๑๔.๕    ชางไม

                          ๑๔.๖    ชางปนู

                          ๑๔.๗    ชางสี

                          ๑๔.๘    ชางกอสราง

                 ๑๕.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพงึปฏบิัตติามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบยีบได

กาํหนดไวโดยเครงครัด
 

โรงเรยีนวัดเขาสวุรรณประดษิฐ

 ๒๖ ตลุาคม ๒๕๕๙


