
( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที�  ๒/๒๕๖๓

การจา้งก่อสร้างอาคารเรียนแบบพเิศษ ๖ ชั�น

ตามประกาศ โรงเรียนอุตรดติถ์

ลงวันที�  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

                  โรงเรยีนอตุรดติถ ์ซึ�งตอ่ไปนี�เรยีกวา่ "โรงเรยีน" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง อาคาร

เรยีนแบบพิเศษ ๖ ชั�น ณ โรงเรยีนอตุรดติถ ์ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี�

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ�าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

                                    (๓)   หลกัประกนัผลงาน

                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที้�มีผลประโยชนร์ว่มกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผูที้�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงักาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผูทิ้ �งงาน

ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผูทิ้ �งงานเป็นหุน้สว่นผู้

จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั�นดว้ย

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา
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                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่ โรงเรยีน ณ

วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ใน

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี �

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูยื้�นขอ้เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�และความคุม้กนัเชน่วา่นั�น

                          ๒.๑๐     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งอาคาร ค.ส.ล. ไมน่อ้ยกวา่ ๔ ชั�น ในวงเงินไมน่อ้ย

กวา่ ๒๘,๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี�สบิแปดลา้นสองแสนสองหมื�นบาทถว้น) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรง

กบัหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนที�โรงเรยีนเชื�อถือ

                                   ผูยื้�นขอ้เสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี �

                                   (๑) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการรว่มคา้จะตอ้งมี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม

"กิจการรว่มคา้" สว่นคณุสมบตัดิา้นผลงานก่อสรา้ง กิจการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนาํผลงานก่อสรา้งของผูเ้ขา้รว่ม

คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ที�เขา้ประกวดราคาได้

                                   (๒) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�

เขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต ่ในกรณีที�

กิจการรว่มคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เป็นลายลกัษณอ์กัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูร้บั

ผิดชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยื�นขอ้เสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์กิจการรว่มคา้นั�นสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของผู้

เขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคา้ที�ยื�นเสนอราคาได้

                                   ทั�งนี � "กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ที�จด

ทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                          ๒.๑๑     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                         ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นนิตบิคุคล

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                           (ข)   บรษัิทจาํกดัหรอืบรษัิทมหาชนจาํกดั ใหยื้�นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสอืบรคิณหส์นธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลที�มิใชนิ่ตบิคุคล ใหยื้�นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืสาํเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นที�มิไดถื้อสญัชาตไิทย พรอ้มทั�งรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง



                                   (๓)    ในกรณีผูยื้�นขอ้เสนอเป็นผูยื้�นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหยื้�นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามที�ระบไุวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(ถา้มี)

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ถา้มี)

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั�งนี � เมื�อผูยื้�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗

(๑) ใหโ้ดยผูยื้�นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ในกรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอื�นกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ

อาํนาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทั�งนี �

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูที้�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นั�น

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสอืรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทั�งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั�งหมดที�ไดยื้�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ทั�งนี � เมื�อผูยื้�นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบถว้น ถกู

ตอ้งแลว้ ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ให้

โดยผูยื้�นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสต์ามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั�งสิ �น และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทั�งหลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูยื้�นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผู้ยื้�นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไมต่อ้งยื�นใบ

แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั�งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทั�งนี �

ราคารวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถื้อตวัหนงัสอืเป็น

สาํคญั โดยคดิราคารวมทั�งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใชจ้า่ยทั�งปวงไวแ้ลว้

                                   ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่  ๖๐ วนั ตั�งแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได้



                          ๔.๓     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กิน ๖๐๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรอืจากวนัที�ไดร้บัหนงัสอืแจง้จาก โรงเรยีน ใหเ้ริ�มทาํงาน

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูยื้�นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกสท์ั�งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัที� ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์

                                    เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยื�นขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๖     ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรยีน ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผูยื้�นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นตามขอ้

๑.๖ (๑) หรอืไม ่หากปรากฏวา่ผูยื้�นขอ้เสนอรายใดเป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�มีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูยื้�นขอ้เสนอราคาที�มีผลประโยชนร์ว่มกนันั�นออกจากการเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรอืในขณะที�

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูยื้�นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�นออกจากการเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ และโรงเรยีน จะพิจารณาลงโทษผูยื้�นขอ้เสนอดงักลา่ว

เป็นผูทิ้ �งงาน เวน้แต ่โรงเรยีน จะพิจารณาเหน็วา่ผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น มิใชเ่ป็นผูร้เิริ�มใหมี้การกระทาํดงักลา่วและ

ไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของโรงเรยีน

                          ๔.๘     ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถา้มี) รวมคา่ใช้

จา่ยทั�งปวงไวด้ว้ยแลว้

                                   (๓)    ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�

กาํหนด

                                   (๔)    ผูยื้�นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแลว้ไมไ่ด้

                                   (๕)    ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี� จาํนวน ๒,๘๒๒,๐๐๐ บาท (สอง

ลา้นแปดแสนสองหมื�นสองพนับาทถว้น)

                          ๕.๑     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ช็คหรอืดราฟท์



นั�นชาํระตอ่เจา้หนา้ที�ในวนัที�ยื�นขอ้เสนอ หรอืก่อนวนันั�นไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ

                          ๕.๒     หนงัสอืคํ�าประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ

นโยบายกาํหนด

                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย

                          ๕.๔     หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทนุหรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยที์�ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบรษัิทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํ�า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด

                          กรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอนาํเช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารสั�งจา่ยหรอืพนัธบตัรรฐับาลไทยหรอืหนงัสอืคํ�า

ประกนัของบรษัิทเงินทนุหรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งสง่ตน้ฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาใหโ้รงเรยีนตรวจสอบความถกูตอ้งในวนัที�๒ มิถนุายน ๒๕๖๓ ระหวา่ง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                          กรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสอืคํ�าประกนั

อิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบชืุ�อผูยื้�นขอ้เสนอในหนงัสอืคํ�าประกนั

อิเลก็ทรอนิกสฯ์ ดงันี �

                          (๑) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ใหร้ะบชืุ�อกิจกรรมรว่มคา้ดงักลา่ว เป็น

ผูยื้�นขอ้เสนอ

                          (๒) กรณีที�กิจการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ใหร้ะบชืุ�อผูเ้ขา้รว่มคา้รายที�สญัญา

รว่มคา้กาํหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ยื�นขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเป็นผูยื้�นขอ้เสนอ

                          ทั�งนี � "กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการรว่มคา้ที�จดทะเบียน

เป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี � โรงเรยีนจะคืนใหผู้ยื้�นขอ้เสนอหรอืผูค้ ํ�าประกนัภายใน ๑๕

วนั นบัถดัจากวนัที�โรงเรยีนไดพิ้จารณาเหน็ชอบรายงานผลคดัเลอืกผูช้นะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่้

ยื�นขอ้เสนอรายที�คดัเลอืกไวซ้ึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรอืไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ใหคื้นไดต้อ่เมื�อไดท้าํ

สญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูยื้�นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไมมี่ดอกเบี �ย

                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสทิธิในการพจิารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี � โรงเรยีนจะพิจารณา

ตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ โรงเรยีน จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื้�นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื�นหลกัฐานการยื�นขอ้

เสนอไมถ่กูตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื�นขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น เวน้แตผู่ยื้�นขอ้เสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�โรงเรยีนกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ในสว่นที�มิใชส่าระ



สาํคญัและความแตกตา่งนั�น ไมมี่ผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเป็นการผิด

พลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น

                          ๖.๔     โรงเรยีนสงวนสทิธิ�ไมพิ่จารณาขอ้เสนอของผูยื้�นขอ้เสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงั

ตอ่ไปนี�

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�นในบญัชีรายชื�อผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืบญัชีรายชื�อผูซื้ �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ของโรงเรยีน

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผูยื้�นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสที์�เป็นสาระสาํคญั หรอืมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืโรงเรยีน มีสทิธิใหผู้ยื้�นขอ้เสนอชี�แจงขอ้เทจ็จรงิเพิ�มเตมิได้

โรงเรยีนมีสทิธิที�จะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่าํสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

                          ๖.๖     โรงเรยีนทรงไวซ้ึ�งสทิธิที�จะไมร่บัราคาตํ�าสดุ หรอืราคาหนึ�งราคาใด หรอืราคาที�เสนอ

ทั�งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลอืกจา้งในจาํนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิ

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไมพิ่จารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทั�งนี � เพื�อประโยชนข์องทาง

ราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสนิของโรงเรยีนเป็นเดด็ขาดผูยื้�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยี

หายใดๆ มิได ้รวมทั�ง โรงเรยีนจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูยื้�นขอ้เสนอเป็นผูทิ้ �ง

งาน ไมว่า่จะเป็นผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือไดว้า่ยื�นขอ้เสนอกระทาํการโดย

ไมส่จุรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชชื้�อบคุคลธรรมดา หรอืนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้

                               ในกรณีที�ผูยื้�นขอ้เสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดาํเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอื

โรงเรยีน จะใหผู้ยื้�นขอ้เสนอนั�นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทาํใหเ้ชื�อไดว้า่ผูยื้�นขอ้เสนอสามารถดาํเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคาํชี �แจงไมเ่ป็นที�รบัฟังได ้โรงเรยีน มีสทิธิที�จะไมร่บัขอ้

เสนอหรอืไมร่บัราคาของผูยื้�นขอ้เสนอรายนั�น ทั�งนี �ผูยื้�นขอ้เสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหาย

ใดๆ จากโรงเรยีน

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรยีน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

หากปรากฏวา่มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูยื้�นขอ้เสนอที�ชนะการประกวดราคาหรอืที�ไดร้บัการคดัเลอืกมีผล

ประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนั

กบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทาํการทจุรติอื�นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทาํสัญญาจา้งก่อสร้าง

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้

๑.๓ หรอืทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกบัโรงเรยีน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั

สญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ใหโ้รงเรยีนยดึถือไวใ้นขณะ

ทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี�

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรอืดราฟทที์�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ช็คหรอืดราฟท์

นั�น ชาํระตอ่เจา้หนา้ที�ในวนัทาํสญัญา หรอืก่อนวนันั�นไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ



                          ๗.๓     หนงัสอืคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสอืคํ�าประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกาํหนด

                          ๗.๔     หนงัสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงินทนุ หรอืบรษัิทเงินทนุหลกัทรพัยที์�ไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบรษัิทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํ�า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้

                 ๘.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ

                          โรงเรยีนจะจา่ยคา่จา้งซึ�งไดร้วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และคา่ใชจ้า่ยทั�งปวงแลว้

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจา่ยเงินเป็น จาํนวน ๑๗ งวด ดงันี �

                          งวดที� ๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํการรื �อถอนอาคารเดมิในแนวผงับรเิวณก่อสรา้ง ทาํการวางผงั ตอกเสาเข็มแลว้เสรจ็ทั�งหมด ขดุหลมุฐานราก เท

คอนกรตีกน้หลมุ ตดัหวัเข็ม แลว้เสรจ็ สง่ SHOP DRAWING ของโครงสรา้งลฟิตใ์หค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๖๐ วนั

                          งวดที� ๒ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๖ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํการหลอ่ฐานราก พรอ้มตดิตั�งเหลก็แกนเสาทั�งหมด สงูอยา่งนอ้ยเลยระดบัพื �น ชั�นที� ๒ ผกูเหลก็เสรมิบอ่ลฟิต์

แลว้เสรจ็ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนั

                          งวดที� ๓ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๖ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

หลอ่คานรบัพื �นชั�นลา่ง บอ่ลฟิต ์ทาํพื �นหลอ่ในที� พรอ้มฝังทอ่ PVC ที�พื �นหอ้งนํ�าชั�นลา่ง ปรบัระดบัหลงัคาน วางพื �น

สาํเรจ็รูป พรอ้มคอนกรตีทบัหนา้ หลอ่บนัได ค.ส.ล.ทางขึ �นอาคาร และสง่ SHOP DRAWING ของระบบพื�น

POST-TENSION ทั�งระบบ สง่มอบใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดพิุจารณาอนมุตัใิชก่้อสรา้ง และคณะกรรมการ

ตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนั

                          งวดที� ๔ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

หลอ่โครงสรา้ง ค.ส.ล. เสา-คาน-พื �นหลอ่ในที�ระดบัพื �นชั�นที� ๒ และหลอ่โครงสรา้งพื �นคอนกรตีอดัแรงระบบ POST-

TENSION ชั�นที� ๒ แลว้เสรจ็ (ยกเวน้ แผงครบีนอน ค.ส.ล. สาํเรจ็รูป PRE-CAST, บนัได ค.ส.ล. ภายใน) และคณะ

กรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนั

                          งวดที� ๕ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

หลอ่โครงสรา้ง เสา-คาน-พื �นหลอ่ในที�ชั�นที� ๓ พรอ้มฝังทอ่ PVC ที�พื �น หลอ่บนัได ค.ส.ล.ชั�นลา่งถงึชั�นที� ๒ หลอ่

โครงสรา้งพื �นคอนกรตีอดัแรงระบบ POST-TENSION ชั�นที� ๓ แลว้เสรจ็ (ยกเวน้ แผงครบีนอน ค.ส.ล. สาํเรจ็รูป

PRE-CAST ใหต้ดิตั�งในงวดที� ๙) และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

๓๐ วนั

                          งวดที� ๖ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

หลอ่โครงสรา้ง เสา-คาน-พื �นหลอ่ในที�ชั�นที� ๔ พรอ้มฝังทอ่ PVC ที�พื �น หลอ่บนัได ค.ส.ล.ชั�นที� ๒ ถงึชั�นที� ๓ หลอ่

โครงสรา้งพื �นคอนกรตีอดัแรงระบบ POST-TENSION ชั�นที� ๔ แลว้เสรจ็ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจ

รบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั

                          งวดที� ๗ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง



หลอ่โครงสรา้ง เสา-คาน-พื �นหลอ่ในที�ชั�นที� ๕ พรอ้มฝังทอ่ PVC ที�พื �น หลอ่บนัได ค.ส.ล.ชั�นที� ๓ ถงึชั�นที� ๔ หลอ่

โครงสรา้งพื �นคอนกรตีอดัแรงระบบ POST-TENSION ชั�นที� ๕ แลว้เสรจ็ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจ

รบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๘ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

หลอ่โครงสรา้ง เสา-คาน-พื �นหลอ่ในที�ชั�นที� ๖ พรอ้มฝังทอ่ PVC ที�พื �น หลอ่บนัได ค.ส.ล.ชั�นที� ๔ ถงึชั�นที� ๕ หลอ่

โครงสรา้งพื �นคอนกรตีอดัแรงระบบ POST-TENSION ชั�นที� ๖ แลว้เสรจ็ สง่แบบ SHOP DRAWING แผน่ PRE-

CAST ใหค้ณะกรรมการตรวจรบัพสัดพิุจารณาอนมุตัใิชใ้นการก่อสรา้ง และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจ

รบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๙ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํการหลอ่โครงสรา้ง ค.ส.ล. ถงึใตท้อ้งคานหลงัคา หลอ่บนัได ค.ส.ล.ชั�นที� ๕ ถงึชั�นที� ๖ โครงสรา้งบรเิวณหอ้ง

ลฟิทใ์หห้ลอ่โครงสรา้งถงึระดบัพื �นหอ้งเครื�อง เริ�มทาํการตดิตั�งแผงครบีนอน ค.ส.ล. สาํเรจ็รูป PRE-CAST เป็น

ตวัอยา่ง ๒ แผง ตามที�คณะกรรมการตรวจรบัพสัดกุาํหนด แลว้เสรจ็ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบั

มอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๑๐ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

หลอ่โครงสรา้งสว่นที�เหลอืทั�งหมด ทาํการตดิตั�งแผงครบีนอน ค.ส.ล. สาํเรจ็รูป PRE-CAST แลว้เสรจ็ ถงึระดบัพื �น

ชั�นที� ๔ ก่อผนงั ตดิตั�งวงกบประตไูฟเบอรก์ลาส คานทบัหลงัชั�นลา่งถงึชนัที� ๓ (ยกเวน้งานอลมิูเนียม) และคณะ

กรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๑๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ตดิตั�งแผงครบีนอน ค.ส.ล. สาํเรจ็รูป PRE-CAST แลว้เสรจ็ทั�งหมด ตดิตั�งโครงหลงัคาเหลก็ ตดิตั�งแปเหลก็ พรอ้ม

งานทาสกีนัสนิม โครงหลงัคาตามแบบรูปกาํหนด ก่อผนงั-คานทบัหลงั ตดิตั�งวงกบประตไูฟเบอรก์ลาส (ยกเวน้งา

นอลมิูเนียม) ชั�น ๔ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๑๒ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

มงุหลงัคาเมทลัชีท และสว่นควบแลว้เสรจ็ รวมทั�งพน่โฟมใตแ้ผน่หลงัคา งานฉาบปนูภายในชั�น ๔ งานฝา้ชายคา

โดยรอบทั�งหมดแลว้เสรจ็ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๑๓ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํการก่อผนงัสว่นที�เหลอืแลว้เสรจ็ พรอ้มตดิตั�งวงกบไฟเบอรก์ลาสที�เหลอืทั�งหมด งานฉาบภายนอกทั�งหมด

พรอ้มตดิตั�งบวัปนูสาํเรจ็รูปทั�งหมด งานฉาบภายในแลว้เสรจ็ทั�งหมด งานฉาบผนงัภายในหอ้งลฟิท ์หลอ่มา้นั�ง

ค.ส.ล. ทั�งหมด และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒๕ วนั

                          งวดที� ๑๔ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๖ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํผิวพื �นหินขดั ผิวพื �นระเบียง บนัได ชานพกั แลว้เสรจ็ (ยกเวน้ผิวพื �นชั�นลา่ง ผิวหินขดัมา้นั�ง) เดนิสายไฟภายใน

(ยกเวน้อปุกรณ)์ ถงึชั�นที� ๔ บผุนงัหอ้งนํ�าถงึชั�นที� ๔ งานสรีองพื �นภายในทั�งหมด และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ

ไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั

                          งวดที� ๑๕ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๖ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํผิวพื �นหินขดัมา้นั�ง ค.ส.ล. ทั�งหมดแลว้เสรจ็ งานฝา้เพดานทั�งหมด (ยกเวน้หอ้งโสตฯ) งานบกุระเบื �องผิวพื �น

ภายในหอ้งและระเบียบทางเดนิถงึชั�นที� ๕ ตดิตั�งวงกบและบานหนา้ตา่ง ประต ูอลมิูเนียมถงึชั�นที� ๕ (ยกเวน้

กระจก) ตดิตั�งถงันํ�าบนอาคารแลว้เสรจ็ เดนิสายไฟภายในทั�งหมด (ยกเวน้อปุกรณไ์ฟฟา้) งานบผุนงัหอ้งนํ�า-สว้ม

ทั�งหมด งานสรีองพื �นทั�งหมด และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕

วนั



                          งวดที� ๑๖ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๘ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิาน เมื�อผูร้บัจา้ง

ทาํงานตกแตง่ภายในหอ้งโสตแลว้เสรจ็ งานสภีายนอกและภายในทั�งหมด ตดิตั�ง พดัลม เครื�องปรบัอากาศ

อปุกรณไ์ฟฟา้ทั�งหมด งานผิวพื �นหอ้งนํ�า พรอ้มตดิตั�งสขุภณัฑแ์ละอปุกรณ ์ตดิตั�งผนงัหอ้งนํ�าสาํเรจ็รูปทั�งหมด งาน

ระบบทอ่นํ�าดี-นํ�าทิ �ง ถงับาํบดัแลว้เสรจ็ ทาํผิวพื �นชั�นลา่งและงานกระเบื �องยาง รวมทั�งงานผิวพื �นที�เหลอืทั�งหมด

ราวสแตนเลสทั�งหมด และคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๔๕ วนั

                          งวดสดุทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๑๐ ของคา่จา้ง เมื�อผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตังิานทั�งหมดให้

แลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสญัญา รวมทั�งทาํสถานที�ก่อสรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย

                 ๙.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � หรอืขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสอืจะกาํหนด ดงันี �

                          ๙.๑     กรณีที�ผูร้บัจา้งนาํงานที�รบัจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อื้�นทาํอีกทอดหนึ�งโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจาก

โรงเรยีน จะกาํหนดคา่ปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจาํนวนรอ้ยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจา้งชว่งนั�น

                          ๙.๒     กรณีที�ผูร้บัจา้งปฏิบตัผิิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๙.๑ จะกาํหนดคา่ปรบั

เป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซ์ึ�งไดท้าํสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืขอ้

ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไม่

นอ้ยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�โรงเรยีนไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดมิ

ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง

                 ๑๑.    การหกัเงนิประกันผลงาน

                          ในการจา่ยเงินแตล่ะงวด โรงเรยีนจะหกัเงินจาํนวนรอ้ยละ ๑๐ ของเงินที�ตอ้งจา่ยในงวดนั�นเพื�อ

เป็น ประกนัผลงาน ในกรณีที�เงินประกนัผลงานจะตอ้งถกูหกัไวท้ั�งสิ �นไมต่ ํ�ากวา่ ๖ เดือน (สาํหรบัสญัญาที�เป็น

ราคาตอ่หนว่ย) หรอืของคา่จา้งทั�งหมด (สาํหรบัสญัญาที�เป็นราคาเหมารวม)

                          ผูร้บัจา้งมีสทิธิที�จะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนาํหนงัสอืคํ�าประกนัของ

ธนาคาร หรอืหนงัสอืคํ�าประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืคํ�าประกนัดงัระบใุนขอ้

๑.๔ (๔) มาวางไวต้อ่โรงเรยีน เพื�อเป็นหลกัประกนัแทน

                          โรงเรยีนจะคืนเงินประกนัผลงาน และ/หรอืหนงัสอืคํ�าประกนัของธนาคารดงักลา่วใหแ้ก่ผูร้บัจา้ง

พรอ้มกบัการจา่ยเงินคา่จา้งงวดสดุทา้ย

                 ๑๒.    ข้อสงวนสทิธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

                          ๑๒.๑   เงินคา่จา้งสาํหรบังานจา้งครั�งนี � ไดม้าจากเงนิงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓
และผกูพันงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้อ่เมื�อ โรงเรยีนไดร้บัอนมุตัเิงินคา่ก่อสรา้งจากเงินงบ

ประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และอนมุตัใิหผ้กูพนังบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔

                          ๑๒.๒   เมื�อโรงเรยีนไดค้ดัเลอืกผูยื้�นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั�งหรอืนาํสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่ง

ประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที�มีเรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามที�

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี �

                                   (๑)    แจง้การสั�งหรอืนาํสิ�งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗



วนั นบัตั�งแตว่นัที�ผูร้บัจา้งสั�งหรอืซื �อของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�นได้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรอืไทยจาก

ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ�งของนั�น โดยเรอือื�นที�มิใชเ่รอืไทย

ซึ�งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นั�นก่อนบรรทกุของลงเรอือื�น หรอืเป็นของที�รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�น

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรอื (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสรมิการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื้�นขอ้เสนอซึ�งโรงเรยีนไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสอื

ภายในเวลาที�กาํหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ โรงเรยีนจะรบิหลกัประกนัการยื�นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอื

คํ�าประกนั การยื�นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะพิจารณาให้

เป็นผูทิ้ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                          ๑๒.๔   โรงเรยีนสงวนสทิธิ�ที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรอืขอ้กาํหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลง

จา้งเป็นหนงัสอืใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ � มีความขดัหรอืแยง้กนัผู้

ยื�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามคาํวินิจฉยัของโรงเรยีน คาํวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นที�สดุ และผูยื้�นขอ้เสนอไมมี่สทิธิ

เรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิ�มเตมิ

                          ๑๒.๖   โรงเรยีน อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนี�ได ้โดยที�ผูยื้�นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้ง

คา่เสยีหายใดๆ จากโรงเรยีนไมไ่ด้

                                   (๑)    โรงเรยีนไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินที�จะใชใ้นการจดัจา้งหรอืไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�

จะทาํการจดัจา้งครั�งนี �ตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูยื้�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัจา้งหรอืที�ไดร้บัการคดัเลอืกมี

ผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรอืสมยอม

กนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทาํการทจุรติอื�นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครั�งนี �ตอ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่โรงเรยีน หรอืกระทบตอ่

ประโยชนส์าธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื�นในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงซึ�งออก

ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซื �อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

                          การปรบัราคาคา่งานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีที� คา่

งานก่อสรา้งลดลงหรอืเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี�

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีคาํนวณที�ใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมตคิณะ

รฐัมนตรเีมื�อวนัที� ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตามหนงัสอื

สาํนกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามที�กาํหนดไวใ้น

สญัญา หรอืภายในระยะเวลาที�โรงเรยีนไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการที�ไดร้ะบใุนขอ้ ๑.๕

                 ๑๔.    การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิ



ตามหลกัเกณฑที์�กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

                 ๑๕.    การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                          โรงเรยีน สามารถนาํผลการปฏิบตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืก

ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพื�อนาํมาประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการ

                          ทั�งนี � หากผูยื้�นขอ้เสนอที�ไดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑที์�กาํหนดจะถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอื

ทาํสญัญากบัโรงเรยีน ไวช้ั�วคราว
 

โรงเรยีนอตุรดติถ์

 ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓


