
 
    

ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน 
เรือง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก โดยวิธีประกวดราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 

............................................................................... 
                    โรงเรียนบานเขานาใน  มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินทั้งสิ้น  

๑๗,๕๐๑,๐๐๐ บาท  ( สิบเจ็ดลานหาแสนหน่ึงพันบาทถวน ) 

                ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

๑. เปนนิติบุคคล  ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

(ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๘,๖๙๐,๒๕๐  บาท ) 

๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว 

๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกโรงเรียนบานเขานาใน  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน 

ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ 

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา 

สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

๖.  เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีมีคุณสมบัติเบื้องตนการจางของโรงเรียนบานเขานาใน 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ 

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น 

บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

กําหนดย่ืนขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่  ๘   

มกราคม ๒๕๕๙   ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. 

               ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในวันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๕  ธันวาคม ดูรายละเอียด

ไดที่เว็บไซต  www.khaonanai.ac.th  หรือ  www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-

๗๗๓๐-๒๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ 



ประกาศ ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

(ลงช่ือ)................................................................. 

( นายพีระ   อินทรักษ ) 

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานาใน 

 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท ี    ๑/๒๕๕๙ 

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก 

ตามประกาศ     โรงเรียนบ้านเขานาใน 

ลงวันที  ๑๘   ธันวาคม   ๒๕๕๘ 

-------------------------------- 

โรงเรียนบ้านเขานาใน ซึงต่อไปนี เรียกว่า “โรงเรียน” * มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก  ณ  โรงเรียนบ้านเขานาใน   โดยมีข้อแนะนําและ

ข้อกําหนดดังต่อไปนี 

๑.    เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 

 ๑.๒  แบบใบเสนอราคาทีก ําหนดไว้ในระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ๑.๓  แบบสัญญาจ้าง 

 ๑.๔  แบบหนังสือคํ าประกัน 

  (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

        (๒)   หลักประกันสัญญา 

                               (๓)   หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

                               (๔)   หลักประกันผลงาน 

           **  ๑.๕  สูตรการปรับราคา 

 ๑.๖  บทนิยาม 

                        (๑)    ผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                        (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๑.๗  แบบบัญชีเอกสาร 

       (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที ๑ 

            (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที ๒ 

 ๑.๘  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ (Bill  of  Quantities) (รายละเอียด 

การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพือให้ผู ้ประสงค์จะยืนข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและ

เพือให้ประชาชนตรวจดูได้)   

                     ๑.๙     ใบเสนอราคา 



 

 

 

  

-๒- 

 

 ๒.  คุณสมบัติของผู ้เสนอราคา 

         ๒.๑   ผู ้ เสนอราคาต้องเป็นผู ้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาจ้าง 

         ๒.๒   ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ ทีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผู ้ ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชือแล้ว    หรือไม่เป็นผู ้ ทีได้รับผลของการสั งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอืนเป็นผู ้ ทิ งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

       ๒.๓   ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืน ณ  ว ันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู ้ กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 

 ๒.๔   ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ได้รับเอกสิทธิ หรือความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว ้นแต่

รัฐบาลของผู ้ เสนอราคาไดมี้ค ําสั งใหส้ละสิทธิ และความคุ้มกันเช่นว่านั น 

                    ๒.๕   ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู ้ ทีถูกประเมินสิทธิ ผู ้ เสนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม

ทําสัญญาตามที กวพ. ก ําหนด 

                   ๒.๖    ผู ้ เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู ้ มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของโรงเรียน 

                   ๒.๗   ผู ้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้าง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกวา่  ๘,๖๙๐๒,๒๕๐.   บาท   และเป็นผลงานทีเป็นคู่สัญญาโดยตรง

กับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงาน

เอกชนทีกรมเชือถือได ้

                  ๒.๘    บุคคลหรือนิติบุคคลทีเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

                  ๒.๙     บุคคลหรือนิติบุคคลทีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึงได้ด ําเนินการจัดซือจัดจ้างด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Govemment  Procurement : e – GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ

กรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ 

                  ๒.๑๐   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว ้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึงมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

 ๓. หลักฐานการยืนข้อเสนอ 

       ผู ้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยืนมาพร้อมกับเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น ๒ ส่วน  คือ 

๓.๑   ส่วนที  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน ี

 (๑)  ในกรณีผู ้ เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

  (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บญัชีรายชือหุ้นส่วนผู ้จัดการ ผู ้ มีอ ํานาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 



(ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชือกรรมการผู ้จัดการ ผู ้ มีอ ํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู ้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 

-๓- 

 

  (๒)   ในกรณีผู ้ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืนสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผู ้นั น สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

ของผู ้ เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                           (๓)    ในกรณีผู ้ เสนอราคาเป็นผู ้ เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู ้ ร่วมค้า   ให้ยืนสําเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้ ร่วมค้า และในกรณีทีผู ้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาทีมิใช่

สัญชาติไทย  ก็ให้ยืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู ้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยืนเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) 

 (๔)  เอกสารเพิมเติมอืน  ๆ

                                   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

 (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                 ๓.๒   ส่วนที ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน ี

 (๑)  หนังสือมอบอํานาจซึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู ้ เสนอราคามอบอํานาจให้

บุคคลอืนลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู ้ เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

 (๒)  หลักประกันการเสนอราคา  ตามข้อ ๕ 

                          (๓)  สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง  

 (๔)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึงจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ 

ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั งก ําไรไว้ด้วย 

 (๕)  บัญชีเอกสารส่วนที  ๒  ทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

 ๔.   การเสนอราคา    

   ๔.๑   ผู ้ เสนอราคาต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี   โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทั งสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง

ครบถ้วน ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู ้ เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน

รูปแบบ PDF  File ( Portable  Document  Format) 

  ๔.๒    ผู ้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  

             ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม

และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ท้ายใบเสนอรคาให้ถูกต้อง  โดยคิดราคารวม

ทั งสินซึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 



             ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า   ๑๒๐   ว ัน นับแต่ว ันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู ้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓    ผู ้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาทีจะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  ๓๙๐   

ว ัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันทีได้รับหนังสือแจ้งให้เริมทํางาน 

 

-๔- 

 

 ๔.๔   ก่อนเสนอราคา  ผู ้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและ

เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวด

ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕   ผู ้ เสนอราคาจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙   ระหว่างเวลา   ๘.๓๐     น. ถึง   ๑๖.๓๐     น .   

          เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ       

ของผู ้ เสนอราคาแต่ละรายว่า  เป็นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืนตามข้อ ๑.๖ (๑)  ณ  ว ัน

ประกาศหรือไม่            

         หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะทีมีการ

พิจารณาข้อเสนอว่า  มีผู ้ เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  

(๒)  และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรายชือผู ้ เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู ้ เสนอราคา และ

โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู ้ เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู ้ ทิ งงาน  เว ้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู ้ เสนอราคา

รายนั นเป็นผู ้ ทีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู ้ เริมให้มีการกระทํา

ดงักล่าว 

      ผู ้ เสนอราคาทีถูกตัดชือออกจากการเป็นผู ้ เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์

ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืน ณ ว ันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู ้ เสนอราคาทีกระทําการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานทีจัดหาพัสดุภายใน 

๓ ว ัน  นับแต่ว ันทีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานทีจัดหาให้ถือเป็นทีสุด 

                        ในกรณีทีหัวหน้าหน่วยงานเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู ้ อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผล

การเสนอราคาทีได้ด ําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงให้  หัวหน้าส่วนราชการมีอ ํานาจ

ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได ้

      ๔.๖   ผู ้ เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี 

         (๑)    ปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

         (๒)   ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม  และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั ง

ปวงไว้ด้วยแล้ว  

                                   (๓)   ผู ้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  ทีก ําหนด 

        (๔)   ห้ามผู ้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา 



 

 

 

 

 

-๕- 

 

         (๕)   ผู ้ เสนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th 

             ๕.   หลักประกันการเสนอราคา 

                        ผู ้ เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี   จ ํานวน  ๘๖๙,๐๒๕  บาท 

( แปดแสนหกหมืนเก้าพันยีสิบห้าบาทถ้วน) 

       ๕.๑   หนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุใน

ข้อ  ๑.๔ (๑) 

                     ๕.๒    เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันทีทียืนการเสนอราคาทางระบบการจัดซือ

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน ๓  ว ันทําการของธนาคาร 

                       ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                       กรณีทีผู ้ เสนอราคานําเช็คทีธนาคารสั งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอ

ราคา ผู ้ เสนอราคาจะตอ้งส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที ๑๕  มกราคา 

๒๕๕๙   ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐   น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

                        หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี   โรงเรียนจะคืนให้ผู ้ เสนอราคาหรือผู ้ค ํ าประกันภายใน  ๑๕  ว ัน  

นับถัดจากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว  เว ้นแต่ผู ้ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้  ๓ ล ําดับแรก  จะคืนให้

ต่อเมือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมือผู ้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว   

 ๖.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

    ๖.๑    ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี   โรงเรียนจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา  และพิจารณาจากราคารวม 

                        ๖.๒   หากผู ้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลักฐานการยืนข้อเสนอไม่

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู ้ เสนอราคารายนั น  เว ้นแต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลง

เพียงเล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีไม่ใช่สารพสําคัญ 

ทั งนี  เฉพาะในกรณีทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั น 

                             ๖.๓  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี 

            (๑)   ไม่ปรากฏชือผู ้ เสนอราคารายนนัในบัญชีผู ้ รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชือผู ้ ซือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบการจัดซือจัด

จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 



                                      (๒)   ไม่กรอกชือนิติบุคคลหรือลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์  อย่างหนึงอย่างใดหรือทั งหมด

ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

-๖- 

 

            (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคัญ    หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู ้ เสนอราคารายอืน 

        ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน  มีสิทธิให้ผู ้ เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  หรือ

ข้อเท็จจริงอืนใดทีเกียวข้องกับผู ้ เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิทีจะไม่รับข้อข้อเสนอ  ไม่รับราคา  หรือไม่ทําสัญญา 

หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

       ๖.๕  โรงเรียนทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาตํ าสุด หรือราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทั งหมด

ก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั งนี เพือประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู ้ เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั ง

โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู ้ เสนอราคาเป็นผู ้ ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู ้ เสนอ

ราคาทีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ว่าการยืนข้อเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                          ในกรณีทีผู ้ เสนอราคารายทีเสนอราคาตํ าสุด เสนอราคาตํ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม

สัญญาได ้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ผู ้ เสนอราคานั นชี แจง         

และแสดงหลักฐานทีทําให้เชือได้ว่า ผู ้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ

สมบูรณ์    หากคําชี แจงไม่เป็นทีรับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิทีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู ้ เสนอราคารายนั น 

      ๖.๖   ในกรณีทีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า  ผู ้ เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับ

การคัดเลือกเป็นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืน ณ ว ันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู ้ เสนอราคาทีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

โรงเรียนมีอ ํานาจทีจะตัดรายชือผู ้ เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก   และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู ้

เสนอราคารายนั นเป็นผู ้ ทิ งงาน 

                ในกรณีนี หากหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีได้

ด ําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง หัวหน้าหน่วยราชการมีอ ํานาจยกเลิกการพิจารณาการ

เสนอราคาดังกล่าวได ้

 ๗.    การทําสัญญาจ้าง 

    ผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ

โรงเรียนภายใน  ๓  ว ัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  

ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง

หนึงอย่างใดดังต่อไปนี 



     ๗.๑   เงินสด 

     ๗.๒   เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่โรงเรียน   โดยเป็นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 

๓ ว ันทําการของทางราชการ 

 

 

-๗- 

 

     ๗.๓   หนังสือคํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าประกัน ดังระบุใน 

ข้อ ๑.๔ (๒) 

     ๗.๔  หนังสือคํ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษัทเงินทุน  หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกัน ตาม

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตาม

แบบหนังสือคํ าประกัน  ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 

     ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู ้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู ้ รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

       โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  ๑๑   งวด ดังนี 

 งวดที  ๑  เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  ๑๐  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับถมพืนที

บริเวณก่อสร้างจนได้ระดับ ±  ๐.๐๐  ในแบบรูป  ทําการตอกเสาเข็ม  เทคอนกรีตฐานราก  เสาตอม่อ  ทั งหมด  

(ติดตั งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั น  ๒ )  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๕๐  ว ัน 

 งวดที   ๒   เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ  ๗  ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน   หล่อโครงสร้าง   

ค.ส.ล. คานพืน  พืน  ระดับชั นล่าง  ปูพืนสําเร็จชั นล่าง  (ยกเว ้นเทคอนกรีตทับหน้าชั นล่าง และทางเท้ารอบอาคาร)  

เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน   ๔๐   ว ัน 

                    งวดที   ๓  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๗  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อโครงสร้าง  ค.ส.ล.  

เสา  คาน – พืนระเบียง  พืนกันสาดถึงระดับพืนชั นที  ๒  ปูพืนสําเร็จรูป  พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั นที  ๒  เสร็จ

เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  ว ัน 

                    งวดที   ๔  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๗  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อโครงสร้าง  ค.ส.ล.  

เสา  คาน –พืนระเบียงพืน  กันสาดถึงระดับพืนชั นที  ๓  ปูพืนสําเร็จรูป  พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั นที  ๓  เสร็จ

เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  ว ัน 

                   งวดที   ๕  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๗  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อโครงสร้าง เสา  

และคาน ค.ส.ล.  รับโครงสร้างหลังคา  พร้อมฝังแผ่นเหล็กรับโครงหลังคาเหล็กตามแบบขยายคานหลังคา  หล่อคาน

และพืน ค.ส.ล. รับถังนํ าและงานโครงสร้าง ค.ส.ล.  ส่วนทีเหลือทั งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้ว

เสร็จภายใน   ๓๐  ว ัน 



                  งวดที   ๖  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๗  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั งระบบโครงหลังคา

ทั งหมด รวมทั งติดตั งแปทั งหมด  ก่อผนัง หล่อคาน  ทับหลัง  ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตู – หน้าต่าง  ชั น ๒  เสร็จ

เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  ว ัน 

 

 

 

 

-๘- 

 

                   งวดที   ๗  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๗  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั งฉนวนกันความ

ร้อนของหลังคา  มุงหลังคา  ติดตั งแผ่นปิดเชิงชาย  ปั นลมและฝ้าเพดานของกันสาดชั นหลังคา  ก่อผนัง  คานทับหลัง  

ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตู – หน้าต่างชั น ๓  แล้วเสร็จ  (ยกเว ้นผนังห้องวางถังนํ า)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป

รายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  ว ัน 

                  งวดที   ๘  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั งวงกบประตู – วง

กบหน้าต่างทั งหมด  (ยกเว ้นบานประตู  บานหน้าต่างและประตูผนังสําเร็จรูปห้องนํ า – ห้องส้วม )  ฉาบปูนผนังและ

โครงสร้าง  ค.ส.ล.  ภายในชั น ๒ และชั น  ๓  แล้วเสร็จ  (ยกเว ้นงานฉาบภายในห้องนํ าและงานก่อผนังห้องวางถัง

เก็บนํ า)  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  ว ัน 

                   งวดที   ๙  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ฉาบปูนสําเร็จทั งหมด  

ทําฝ้าเพดานใต้หลังคาชนับนทั งหมด  ทําระบบกันซึมพืนห้องนํ า – ส้วม   ปูกระเบืองห้องนํ า – ส้วมทั งหมด  ทําผิว

พืนระเบียงทางเดิน (ยกเว ้นผิวพืนบันได – ราวระเบียง)   เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๓๐  

ว ัน 

                   งวดที   ๑๐  เป็นจํานวนเงินอัตราร้อยละ ๑๐  ของค่าจ้าง  เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั งบานประตู – 

หน้าต่าง – ซ่องแสงทั งหมด  (ยกเว ้นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า)  ติดตั งสุขภัณฑ์ภายในห้องนํ า – ส้วมทั งหมด  ทําผิว

พืน  บันได  ชานพักบันได  ราวบันได  ราวระเบียง  ติดตั งถังบําบัดฯ  ถังเก็บนํ าทีฝังดิน  ถังนํ าบนชั นวางถังนํ า

ทั งหมด  เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลแล้วเสร็จ (ยกเว ้นการเชือมต่อระบบท่อประปากับท่อจ่านํ าภายนอก

อาคาร)    เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  ให้แล้วเสร็จภายใน   ๔๕  วนั 

 งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ   ๑๘   ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจา้งได ้ ปฏิบัติงานทั งหมดให้แล้ว

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั งทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   

 ๙.   อัตราค่าปรับ 

         ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗  จะกําหนดในอัตราร้อยละ   ๐.๑   ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

ผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง ตามแบบดัง

ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   

๒   ปี   -   เดือน  นับถัดจากวันทีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู ้ รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดังเดิมภายใน  ๓๐  วนันับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.  การจ่ายล่วงหน้า 



                         ผู ้ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้า  ในอัตราร้อยละ...-.....ของราคาค่าจ้างทั งหมด แต่ทั งนี

จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า  เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือคํ าประกันของธนาคารในประเทศ

ตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๔ (๓)  หรือหนังสือคํ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ า 

 

 

 

-๙- 

 

ประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึงได้แจ้งช่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว  โดยอนุโลม

ให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุไว้ในข้อ  ๑.๔ (๓)  ให้แก่โรงเรียนก่อนการรับชําระล่วงหน้านั น 

                 ๑๒.  การหักเงินประกันผลงาน 

                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด  โรงเรียนจะหักเงินจํานวนร้อยละ  ๑๐  ของเงินทีต้องจ่ายในงวดนั นเพือ

เป็นประกันผลงาน  ในกรณีทีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั งสินไม่ตํ ากว่า  ๖  เดือน  ของค่าจ้างทั งหมด 

                           ผู ้ รับจ้างมีสิทธิทีจะของเงินประกันผลงานคืน  โดยผู ้ รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ าประกันของ

ธนาคารซึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔)  หรือหนังสือคํ า

ประกันของบรรษัทเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  

ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 

(๔)  มาวางไว้ ต่อโรงเรียนเพือเป็นหลักประกันแทนก็ได 

                          โรงเรียนจะคืนเงินประกันผลงาน  และ/หรือหนงัสือคํ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู ้ รับจ้าง

พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 

                  ๑๓.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ 

                   **๑๓.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั งนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี  ๒๕๕๙-๒๕๖๐   

            การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ 

ประจําปี ๒๕๕๙  แล้วเท่านั น    

                      ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี  เป็นเงินทั งสิน ๑๗,๕๐๑,๐๐๐    บาท (สิบเจ็ด

ล้านห้าแสนหนึงพันบาทถ้วน  

 ๑๓.๒   เมือโรงเรียนได้คัดเลือกผู ้เสนอราคารายใด  ให้เป็นผู ้ รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามทีได ้

ประกวดโดยการยืนข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว    ถ้าผู ้ รับจ้างจะต้องสั งหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้า

มาจากต่างประเทศ   และของนั นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับ

ขนได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด   ผู ้ เสนอราคาซึงเป็นผู ้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี 

 (๑)   แจ้งการสั งหรือนําสิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อกรมเจ้าท่า  ภายใน  ๗  ว ัน  

นับตั งแต่ว ันทีผู ้ รับจ้างสั งหรือซือของจากต่างประเทศ  เว ้นแต่เป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว ้นให้บรรทุกโดยเรืออืนได ้



 (๒)   จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก

ต่างประเทศมาย ังประเทศไทย  เว ้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิงของนั น โดยเรืออืนทีมิใช่เรือ

ไทย  ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว ้นให้บรรทุกของลงเรืออืน 

 (๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒)   ผู ้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาว ี

 

 

 

-๑๐- 

 

 ๑๓.๓   ผู ้ เสนอราคาซึงโรงเรียนไดค้ัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทําสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลาทีทาง

ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ  ๗  โรงเรียนจะริบหลักประกันการยืนข้อเสนอ    หรือเรียกร้องจากผู ้ออกหนังสือคํ า

ประกัน  การยืนข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี)  รวมทั งจะพิจารณาให้เป็น

ผู ้ ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 ๑๓.๔    โรงเรียนสงวนสิทธิ ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

           ** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                      การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ  ๑.๕   จะนํามาใช้ในกรณีทีค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพิมขึ น โดยวิธีการต่อไปนี 

                     ตามเงือนไข  หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง  สูตรและวิธีการคํานวณทีระบุไว้ในเอกสารข้อ ๑.๕ 

                     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีก ําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีกําหนดไว้ใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีโรงเรียนได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 

          ๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง 

  เมือโรงเรียนได้คัดเลือกผู ้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู ้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม

ประกาศนี แล้ว  ผู ้ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู ้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู ้ผ่าน

การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทางราชการ 

หรือสถาบันของเอกชนทีทางราชการรับรอง หรือผู ้ มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก

สถาบันการศึกษาที  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ตํ ากว่าร้อยละ ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่ต้องมี

ช่างจํานวนอย่างน้อย  ๑  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี 

 13.1 สาขาช่างเชือมไฟฟ้า 

 13.2 สาขาช่างเชือมแก๊ส 

 13.3 สาขาช่างติดตั งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

 13.4 สาขาช่างไม้  (ก่อสร้าง) 

 13.5 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ ์

 13.6 สาขาช่างก่ออิฐ 



 13.7 สาขาช่างฉาบปูน 

 ๑๖.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู ้ รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ก ําหนด

ไว้โดยเคร่งครัด 

โรงเรียนบ้านเขานาใน 

๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

 

 

 


