ประกาศโรงเรียนบ้านเขานาใน
เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก โดยวิ ธีประกวดราคา
ด้วยวิ ธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ ( e-bidding)
...............................................................................
โรงเรียนบานเขานาใน มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคารเรียน แบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
๑๗,๕๐๑,๐๐๐ บาท ( สิบเจ็ดลานหาแสนหนึ่งพันบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
(ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๘,๖๙๐,๒๕๐ บาท )
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนบานเขานาใน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีมีคุณสมบัติเบื้องตนการจางของโรงเรียนบานเขานาใน
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา 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 ๐๗๗๓๐-๒๑๐๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
(ลงชื่อ).................................................................
( นายพีระ อินทรักษ )
ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียนบานเขานาใน

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ๑/๒๕๕๙
การจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก
ตามประกาศ โรงเรี ยนบ้านเขานาใน
ลงวันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
-------------------------------โรงเรี ยนบ้านเขานาใน ซึ งต่อไปนี เรี ยกว่า“โรงเรี ยน” * มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบ ๒๑๒ ล./๕๗-ก ณ โรงเรี ยนบ้านเขานาใน โดยมีข ้อแนะนําและ
ข้อกํ าหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรู ปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกํ าหนดไว้ ในระบบการจัดซื อจัดจ ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํ าประกัน
(๑) หลั กประกันการเสนอราคา
(๒) หลั กประกันสัญญา
(๓) หลั กประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลั กประกันผลงาน
** ๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํ านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํ านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพือให้ผู ้ ประสงค์จะยืนข้อเสนอได้รู้ข ้อมูลได้เท่าเทียมกันและ
เพือให้ประชาชนตรวจดูได้)
๑.๙ ใบเสนอราคา

-๒๒. คุณสมบัติของผู ้เสนอราคา
๒.๑ ผู ้ เสนอราคาต้องเป็ นผู ้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาจ้าง
๒.๒ ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู ้ ทีถูกระบุชือไว้ ในบั ญชีรายชือผู ้ ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชือแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู ้ ทีได้รับผลของการสั งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผู ้ ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู ้ มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู ้ เสนอราคา
รายอืน ณ วั นประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู ้ กระทํ าการอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้๑.๖
อ
๒.๔ ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู ้ ได้รับเอกสิทธิ หรื อความคุ ้ มกัซึนงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้ นแต่
รัฐบาลของผู ้ เสนอราคาได้มีค ํ าสั งให้สละสิทธิ และความคุ ้มกันเช่นว่านั น
๒.๕ ผู ้ เสนอราคาต้องไม่เป็ นผู ้ ทีถูกประเมินสิทธิ ผู ้ เสนอราคาในสถานะทีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทํ าสัญญาตามที กวพ. กํ าหนด
๒.๖ ผู ้ เสนอราคาต้องผ่านการคั ดเลือกผู ้ มณสมบั
ีคุ ติเบื องต้นในการจ้างของโรงเรี ยน
๒.๗ ผู ้ เสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกั นกับงานทีประกวดราคาจ้ าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๖๙๐๒,๒๕๐. บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ นรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
เอกชนทีกรมเชือถือได้
๒.๘ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีเข้าเป็ นคู่สัญญาต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู ้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้ วนในสาระสําคัญ
๒.๙ บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ งได้ด ํ าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Govemment Procurement : e – GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ ข ้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ งมีมูลค่าไม่เกิสนาม
หมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู ้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยืนมาพร้อมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผู ้ เสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ ้นส่วนสามั ญหรื อห้างหุ ้นส่วนจํ ากัด ให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชือหุ ้นส่วนผู ้ จ ัดการผู ้ มีอ ํ านาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(ข) บริ ษ ัทจํ ากัดหรื อบริ ษ ัทมหาชนจํ ากัดให้ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู ้ จ ั ดการผู ้ มีอ ํ านาจควบคุม(ถ้ ามี) และบัญชีผู ้ ถือหุ ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
-๓(๒) ในกรณี ผู ้ เสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืนสําเนาบัตร
ประจํ าตัวประชาชนของผู ้ นั น สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจํ าตัวประ
ชาชน
ของผู ้ เป็ นหุ ้นส่วน พร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู ้ เสนอราคาเป็ นผู ้ เสนอราคาร่ วมกั นในฐานะเป็ นผู ้ ร่วมค้าให้ยืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจํ าตั วประชาชนของผู ้ ร่วมค้และในกรณี
า
ทีผู ้ เข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีมิใช่
สัญชาติไทย ก็ให้ยืนสําเนาหนังสือเดินทางหรื อผู ้ ร่วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยืนเอกสารตามทีระบุไว้ ใน(๑)
(๔) เอกสารเพิ มเติมอืนๆ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ ม (ถ้ ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจั ดซื อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือมอบอํ านาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผู ้ เสนอราคามอบอํ านาจให้
บุคคลอืนลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลั กฐานแสดงตัวตนของผู ้ เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจั ดซื อ
จัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์แทน
(๒) หลั กประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน) ซึ งจะต้องแสดงรายการวั สดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั งกํ าไรไว้ ด ้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทั งหมดทีได้ยืนพร้อมกับเสนอราคาทางระบบจัดซื อจั ดจ้างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ้ เสนอราคาต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามทีกํ าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้ วน ลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์หรื อหลั กฐานแสดงตั วตนของผู ้ เสนอราคา โดยไม่ต ้องแนบใบเสนอราคาใน
รู ปแบบ PDF File ( Portable Document Format)
๔.๒ ผู ้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวั สดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอรคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั งสิ นซึ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ ม ภาษีอากรอืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ แล้ ว

ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกํ าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วั น นับแต่ว ั นเสนอราคาโดย
ภายในกํ าหนดยืนราคา ผู ้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู ้ เสนอราคาจะต้องเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนินการตามสัญญาทีจะจ้างให้แล้ วเสร็ จไม่เกิน๓๙๐
วั น นับถั ดจากวั นลงนามในสัญญาจ้างหรื อวั นทีได้รับหนังสือแจ้งให้เริ มทํ างาน
-๔๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู ้ เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรู ปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้ วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวด
ราคาจ้างด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู ้ เสนอราคาจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวั นที ๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น .
เมือพ้ นกํ าหนดเวลายืนข้อเสนอแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดํ าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู ้ เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู ้ เสนอราคารายอืนตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วั น
ประกาศหรื อไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรื อในขณะทีมีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู ้ เสนอราคารายใดกระทํ าการอั นเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้๑.๖
อ
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทํ าอั นเป็ นการขั ดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชือผู ้ เสนอราคารายนั นออกจากการเป็ นผู ้ เสนอราคา และ
โรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผู ้ เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู ้ ทิ งงาน เว้ นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู ้ เสนอร
าคา
รายนั นเป็ นผู ้ ทีให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผู ้ เริ มให้มีการกระท
ํา
ดังกล่าว
ผู ้ เสนอราคาทีถูกตัดชือออกจากการเป็ นผู ้ เสนอราคา เพราะเหตุเป็ นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่ วมกั นกับผู ้ เสนอราคารายอืนณ วั นประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์หรื อเป็ นผู ้ เสนอราคาทีกระทํ าการอั น
เป็ นการขั ดขวางการแข่งขั นราคาอย่างเป็ นธรรมอาจอุทธรณ์ค ํ าสั งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานทีจัดหาพั สดุภายใน
๓ วั น นับแต่ว ั นทีได้ รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานทีจั ดหาให้ถือเป็ นทีสุด
ในกรณี ทีหัวหน้าหน่วยงานเห็นด้ วยกับคํ าคั ดค้านของผู ้ อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาทีได้ ด ํ าเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ งให้ หัวหน้าส่วนราชการมีอ ํ านาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผู ้ เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี
(๑) ปฏิบัติตามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิ ม และภาษีอืน ๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั ง
ปวงไว้ ด ้ วยแล้ ว
(๓) ผู ้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวั น เวลา ทีกํ าหนด
(๔) ห้ามผู ้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา

-๕(๕) ผู ้ เสนอราคาต้องศึกษาและทํ าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู ้ เสนอราคาต้องวางหลั กประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลั กประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํ านวน ๘๖๙,๐๒๕ บาท
( แปดแสนหกหมืนเก้าพั นยีสิบห้าบาทถ้ วน)
๕.๑ หนังสือคํ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่โรงเรี ยน โดยเป็ นเช็คลงวั นทีทียืนการเสนอราคาทางระบบการจั ดซื อ
จัดจ้างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้านั นไม่เกิน๓ วั นทํ าการของธนาคาร
๕.๓ พั นธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ทีผู ้ เสนอราคานําเช็คทีธนาคารสั งจ่ายหรื อพั นธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเป็ นหลั กประกันการเสนอ
ราคา ผู ้ เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวั นที๑๕ มกราคา
๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
หลั กประกันการเสนอราคาตามข้อนี โรงเรี ยนจะคืนให้ผู ้ เสนอราคาหรื อผู ้ ค ํ าประกันภายใน
๑๕ วั น
นับถั ดจากวั นทีได้ พิจารณาในเบื องต้นเรี ยบร้อยแล้ ว เว้ นแต่ผู ้ เสนอราคารายทีคั ดเลือกไว้ ๓ ลํ าดับแรก จะคืนให้
ต่อเมือได้ท ํ าสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผู ้ เสนอราคาได้ พ ้ นจากข้อผูกพั นแล้ ว
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี โรงเรี ยนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลั กเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม
๖.๒ หากผู ้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ๒ หรื อยืนหลั กฐานการยืนข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้อ๓ หรื อยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู ้ เสนอราคารายนั น เว้ นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจากเงือนไขของเอกสารประกอบราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีไม่ใช่สารพสําคัญ
ทั งนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านั น
๖.๓ โรงเรี ยนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผั นในกรณี ด ังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู ้ เสนอราคารายนันในบัญชีผู ้ รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู ้ ซื อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื อจั ด
จ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรี ยน

(๒) ไม่กรอกชือนิติบุคคลหรื อลงลายมือชืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ งอย่างใดหรื อทั งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์

-๖(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกํ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทํ าให้เกิดความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผสนอราคารายอื
ู้ เ
น
๖.๔ ในการตั ดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทํ าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยน มีสิทธิให้ผู ้ เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริ งสภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผู ้ เสนอราคาได้โรงเรี ยนมีสิทธิทีจะไม่รับข้อข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ท ํ าสัญญา
หากหลั กฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ โรงเรี ยนทรงไว้ ซึ งสิทธิทีจะไม่รับราคาตํ าสุดหรื อราคาหนึ งราคาใด หรื อราคาทีเสนอทั งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี เพือประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผู ้ เสนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั ง
โรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู ้ เสนอราคาเป็ นผู ้ ทิ งงานไม่ว่าจะเป็ นผู ้ เสนอ
ราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตามหากมีเหตุทีเชือถือได้ว่าการยืนข้อเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ทีผู ้ เสนอราคารายทีเสนอราคาตํ าสุด เสนอราคาตํ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดํ าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยนจะให้ผู ้ เสนอราคานั นชี แจง
และแสดงหลั กฐานทีทํ าให้เชือได้ว่าผู ้ เสนอราคาสามารถดํ าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ หากคํ าชี แจงไม่เป็ นทีรับฟังได้โรงเรี ยนมีสิทธิทีจะไม่รับข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู ้ เสนอราคารายนั น
๖.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลั งจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู ้ เสนอราคาทีมีสิทธิได้รับ
การคั ดเลือกเป็ นผู ้ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูสนอราคารายอื
้เ
น ณ วั นประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผู ้ เสนอราคาทีกระทํ าการอั นเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๖
โรงเรี ยนมีอ ํ านาจทีจะตัดรายชือผู ้ เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกดังกล่าออก
ว และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผู ้
เสนอราคารายนั นเป็นผู ้ ทิ งงาน
ในกรณี นี หากหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาทีได้
ดํ าเนินการไปแล้ วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ ง หัวหน้าหน่วยราชการมีอ ํ านาจยกเลิกการพิจารณาการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทําสัญญาจ้าง
ผู ้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทํ าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
โรงเรี ยนภายใน ๓ วั น นับถั ดจากวั นทีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลั กประกันสัญญาเป็ นจํ านวนเงินเท่ากับร้อยละ๕
ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ ในขณะทํ าสัญญา โดยใช้หลั กประกั นอย่าง
หนึ งอย่างใดดังต่อไปนี

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คทีธนาคารสั งจ่ายให้แก่โรงเรี ยน โดยเป็ นเช็คลงวั นทีทีทํ าสัญญาหรื อก่อนหน้านั นไม่เกิน
๓ วั นทํ าการของทางราชการ

-๗๗.๓ หนังสือคํ าประกั นของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือคํ าประกั นของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษ ัทเงินทุน หรื อ
บริ ษ ัทเงินทุนหลั กทรัพย์ ทีได้ รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคํ าประกั น ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ าประกันดังระบุในข้อ๑.๔ (๒)
๗.๕ พั นธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วั นนับถั ดจากวั นทีผู ้ ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู ้ รับจ้าง) พ้ นจากข้อผูกพั นตามสัญญาจ้างแล้ ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๑๑ งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํ านวนเงินในอั ตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับถมพื นที
บริ เวณก่อสร้างจนได้ระดับ ± ๐.๐๐ ในแบบรู ป ทํ าการตอกเสาเข็ม เทคอนกรี ตฐานราก เสาตอม่อ ทั งหมด
(ติดตั งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั น๒ ) เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๕๐ วั น
งวดที ๒ เป็ นจํ านวนเงินในอั ตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน หล่อโครงสร้าง
ค.ส.ล. คานพื น พื น ระดับชั นล่าง ปูพื นสําเร็ จชั นล่าง (ยกเว้ นเทคอนกรี ตทับหน้าชั นล่าง และทางเท
้ารอบอาคาร)
เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๔๐ วั น
งวดที ๓ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๗ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.
เสา คาน – พื นระเบียง พื นกันสาดถึงระดับพื นชั นที๒ ปูพื นสําเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั นที๒ เสร็ จ
เรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วั น
งวดที ๔ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.
เสา คาน –พื นระเบียงพื น กันสาดถึงระดับพื นชั นที๓ ปูพื นสําเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั นที๓ เสร็ จ
เรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วั น
งวดที ๕ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๗ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานหล่อโครงสร้าง เสา
และคาน ค.ส.ล. รับโครงสร้างหลั งคา พร้อมฝังแผ่นเหล็กรับโครงหลั งคาเหล็กตามแบบขยายคานหลั งคา หล่อคาน
และพื น ค.ส.ล. รับถั งนํ าและงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนทีเหลือทั งหมดเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ ว
เสร็ จภายใน ๓๐ วั น

งวดที ๖ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๗ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั งระบบโครงหลั งคา
ทั งหมด รวมทั งติดตั งแปทั งหมด ก่อผนัง หล่อคาน บหลั
ทั ง ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตู – หน้าต่าง ชั น๒ เสร็ จ
เรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วั น

-๘งวดที ๗ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๗ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั งฉนวนกันความ
ร้อนของหลั งคา มุงหลั งคา ติดตั งแผ่นปิ ดเชิงชาย ปั นลมและฝ้าเพดานของกันสาดชั นหลั งคา ก่อผนัง คานทับหลั ง
ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตู – หน้าต่างชั น๓ แล้ วเสร็ จ (ยกเว้ นผนังห้องวางถั งนํ า)เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ป
รายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วั น
งวดที ๘ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๑๐ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั งวงกบประตู– วง
กบหน้าต่างทั งหมด (ยกเว้ นบานประตู บานหน้าต่างและประตูผนังสําเร็ จรู ปห้องนํ–าห้องส้วม ) ฉาบปูนผนังและ
โครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั น๒ และชั น ๓ แล้ วเสร็ จ (ยกเว ้ นงานฉาบภายในห้องนํ าและงานก่อผนังห้องวางถั ง
เก็บนํ า) เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐ วั น
งวดที ๙ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๑๐ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบปูนสําเร็ จทั งหมด
ทํ าฝ้าเพดานใต้หลั งคาชันบนทั งหมด ทํ าระบบกั นซึมพื นห้องนํ–าส้วม ปูกระเบื องห้องนํ า– ส้วมทั งหมด ทํ าผิว
พื นระเบียงทางเดิน (ยกเว้ นผิวพื นบันได– ราวระเบียง) เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๓๐
วั น
งวดที ๑๐ เป็ นจํ านวนเงินอั ตราร้อยละ๑๐ ของค่าจ้าง เมือผู ้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั งบานประตู–
หน้าต่าง – ซ่องแสงทั งหมด (ยกเว้ นดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั งสุขภัณฑ์ภายในห้องนํ– าส้วมทั งหมด ทํ าผิว
พื น บันได ชานพั กบั นได ราวบันได ราวระเบียง ติดตั งถั งบํ าบัดฯ ถั งเก็บนํ าทีฝังดิถันงนํ าบนชั นวางถั งนํ า
ทั งหมด เดินท่อระบบประปาและสุขาภิบาลแล้ วเสร็ จ (ยกเว้ นการเชือมต่อระบบท่อประปากับท่อจ่านํ าภายนอก
อาคาร) เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ ให้แล้ วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุดท้าย เป็ นจํ านวนเงินในอั ตราร้อยละ ๑๘ ของค่าจ้ าง เมือผู ้ รับจ้างได้ ปฏิบัติงานทั งหมดให้แล้ ว
เสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั งทํ าสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ๑๗ จะกํ าหนดในอั ตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวั น
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผู ้ ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งได้ท ํ าข้อตกลงเป็ นหนังสือหรื อทํ าสัญญาจ้างตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ แล้ วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
๒ ปี - เดือน นับถั ดจากวั นทีโรงเรี ยนได้รับมอบงานโดยผู ้ รับจ้างต้องรี บจั ดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๓๐ วันนับถั ดจากวั นทีได้ รับแจ้งความชํ ารุ ดบกพร่ อง
๑๑. การจ่ายล่วงหน้ า

ผู ้ เสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอั ตราร้อยละ...-.....ของราคาค่าจ้างทั งหมด แต่ทั งนี
จะต้องส่งมอบหลั กประกันเงินล่วงหน้า เป็ นพั นธบัตรัฐบาลไทย หรื อหนังสือคํ าประกันของธนาคารในประเทศ
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรื อหนังสือคํ าประกันของบริ ษ ัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรื อบริ ษ ัท
เงินทุน หรื อบริ ษ ัทเงินทุนหลั กทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคํ า

-๙ประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้ แจ้งช่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุไว้ ในข้อ๑.๔ (๓) ให้แก่โรงเรี ยนก่อนการรับชํ าระล่วงหน้านั น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด โรงเรี ยนจะหักเงินจํ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินทีต้องจ่ายในงวดนั นเพือ
เป็ นประกันผลงาน ในกรณี ทีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ ทั งสิ นไม่ต ํ ากว่๖า เดือน ของค่าจ้างทั งหมด
ผู ้ รับจ้างมีสิทธิทีจะของเงินประกันผลงานคืน โดยผู ้ รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ าประกันของ
ธนาคารซึ งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ าประกั นดังระบุในข้อ๑.๔ (๔) หรื อหนังสือคํ า
ประกันของบรรษัทเงินทุนเพือการพาณิ ชย์ และประกอบธุรกิจคํ าประกั
นตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคํ าประกันดังระบุในข้๑.๔
อ
(๔) มาวางไว้ ต่อโรงเรี ยนเพือเป็ นหลั กประกั นแทนก็ได
โรงเรี ยนจะคืนเงินประกั นผลงาน และ/หรื อหนังสือคํ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู ้ รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
๑๓. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน ๆ
**๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั งนีได้มาจากเงินงบประมาณประจํ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทํ าได้ต่อเมือโรงเรี ยนได้ รับอนุม ั ติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจํ าปี ๒๕๕๙ แล้ วเท่านั น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั งนี เป็ นเงินทั งสิ น๑๗,๕๐๑,๐๐๐ บาท (สิบเจ็ด
ล้ านห้าแสนหนึ งพั นบาทถ้ วน
๑๓.๒ เมือโรงเรี ยนได้ ค ัดเลือกผูเสนอราคารายใด
้
ให้เป็ นผู ้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามทีได้
ประกวดโดยการยืนข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู ้ รับจ้างจะต้องสั งหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีรืเอไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับ
ขนได้ ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกํ าหนด ผู ้ เสนอราคาซึ งเป็ นผู ้ รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั งหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วั น
นับตั งแต่ว ั นทีผู ้ รับจ้างสั งหรื อซื อของจากต่างประเทศเว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้ นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้

(๒) จัดการให้สิ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทย จาก
ต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้ นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนั นโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อ
ไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรื ออืนหรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้บรรทุกของลงเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรื อ (๒) ผู ้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี

-๑๐๑๓.๓ ผู ้ เสนอราคาซึ งโรงเรี ยนได้ค ัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทํ าสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทาง
ราชการกํ าหนดดังระบุไว้ ในข้อ๗ โรงเรี ยนจะริ บหลั กประกันการยืนข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผู ้ ออกหนังสือคํ า
ประกัน การยืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทั งจะพิจารณา
ให้เป็ น
ผู ้ ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ โรงเรี ยนสงวนสิทธิ ทีจะแก้ไขเพิ มเติมเงือนไขหรื อข้อกํ าหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอั ยการสูงสุด(ถ้ ามี)
** ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณี ทีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อเพิ มขึ นโดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลั กเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคํ านวณทีระบุไว้ ในเอกสารข้อ๑.๕
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกํ าหนดไว้ ในวั นแล้ วเสร็ จตามทีกํ าหนดไว้ ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาทีโรงเรี ยนได้ ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือโรงเรี ยนได้ค ั ดเลือกผู ้ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูรับ้ จ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี แล้ ว ผู ้ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู ้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู ้ ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝี มือช่าง จากคณะกรรมการกํ าหนดมาตรฐานและทดสอบฝี มือแรงงานสถาบันของทางราชการ
หรื อสถาบันของเอกชนทีทางราชการรับรอง หรื อผู ้ มีวุฒิบั ตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอั ตราไม่ต ํ ากว่าร้อยละ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่ต ้องมี
ช่างจํ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี
13.1 สาขาช่างเชือมไฟฟ้า
13.2 สาขาช่างเชือมแก๊ส
13.3 สาขาช่างติดตั งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
13.4 สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง)
13.5 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์
13.6 สาขาช่างก่ออิฐ

13.7 สาขาช่างฉาบปูน
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู ้ รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลั กเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ ก ํ าหนด
ไว้ โดยเคร่ งครัด
โรงเรี ยนบ้านเขานาใน
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

