-1ประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 ชั้น 1 และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ด้วย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1
ชั้น 1 และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)
ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,070,000 บาท(สี่ล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ อ งจาก เป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิน ผลการปฏิ บัติ ง านของผู้ ประกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
8. ไม่เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ร่ ว มกัน กับผู้ ยื่น ข้อ เสนอราคารายอื่ นที่ เข้า ยื่น ข้อ เสนอให้ แ ก่
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 1,017,500 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม
ค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่กรณีที่
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ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (electronic Government Procurement : e-GP) ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ต า ม ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18
กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rittiya.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางหมายเลข 02-034-9755 ต่อ 114 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

(นายวิสิทธิ์ ใจเถิง)
ผู้อานวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
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เลขที่ 8/2561
จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 ชั้น 1 และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
ตามประกาศโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มี
ความประสงค์จ ะประกวดราคาจ้า งปรับ ปรุงอาคารเรียน 1 ชั้น 1 และบริเวณโดยรอบ ณ โรงเรีย นฤทธิ
ยะวรรณาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้างทั่วไป
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
1.9 แผนที่อาคารสถานที่
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างการเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจาก เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้
ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

-42.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
2.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั นกั บ ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอราคารายอื่ นที่ เ ข้ ายื่ น ข้ อเสนอให้ แ ก่
โรงเรีย น ฤทธิยะวรรณาลั ย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 1,017,500 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้ว น) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่ว ยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียน
เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(3) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม
ค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(4) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้ว นตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่กรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์ อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
15. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
16. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (electronic Government Procurement : e-GP) ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ต า ม ที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
17. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
18. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด

-53. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ น ส่ ว นสามัญหรือห้ างหุ้ นส่ ว นจากัด ให้ ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ้ นส่ ว น (ถ้ามี ) ส าเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วยที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
4.1 สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)
4.2 สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี)
4.3 หนังสื อรั บรองผลงานที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่ว นราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิส าหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
โรงเรียนเชื่อถือระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีและสัญญาต้องสิ้นสุดแล้ว(ถ้ามี)
(5) บั ญชีเอกสารส่ ว นที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ ยื่นพร้ อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้า ง
ภาครั ฐ ด้ว ยระบบอิเ ล็ กทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้อ 1.7(1) โดยไม่ต้อ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่ อผู้ ยื่ น ข้อ เสนอดาเนิน การแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ ว นที่ 1 ครบถ้ว น
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ
1.7(1) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญชี เ อกสารส่ ว นที่ 1 ดัง กล่ า ว ในรู ปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบอานาจ
ซึง่ ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้ หากผู้รับ
มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) บั ญ ชี ร ายการก่ อ สร้ า งหรื อ ใบแจ้ ง ปริ ม าณงาน ซึ่ ง จะต้ อ งแสดงรายการวั ส ดุ อุ ป กรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย

-6(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (5) ตามแบบในข้อ 1.7(2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่ อผู้ ยื่ น ข้อ เสนอดาเนิน การแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ ว นที่ 2 ครบถ้ว น
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ
1.7(2) ให้ โ ดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ดั ง กล่ า ว ในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องยื่ น ข้ อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้อ จั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและ
จะต้องกรอกข้อความให้ ถูกต้องครบถ้ว น พร้อมทั้งหลั กฐานแสดงตัว ตนและทาการยืนยันตัว ตนของผู้ ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2 พร้อม
ทั้งจัดทาใบปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 150 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็ กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาต าม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้อ งยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
a. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องจั ด ท าเอกสารส าหรับ ใช้ใ นการเสนอราคาในรูป แบบไฟล์ เ อกสาร
ประเภท PDF(Portable Document Format) โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
b. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ 1.6 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

-7หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6(2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขั นราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน
c. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ(ถ้ า มี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่ น ข้อเสนอต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอราคาแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของกรมบั ญ ชี ก ลางที่ แ สดงไว้ ในเว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ ง นี้ โรงเรี ย นจะ
พิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโรงเรียนจะพิจารณา
จากราคารวม
5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะจ้ า งไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิ ดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
5.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน
(2) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่ อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

-85.5 ในการตัด สิ น การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ห รื อในการท าสั ญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง
5.6 โรงเรียนทรงไว้ ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าใช้จ่าย
หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายที่ เ สนอราคาต่ าสุ ด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิกส์หรื อ โรงเรียน จะให้ผู้ ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดาเนิ นงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่ รับฟัง
ได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน
5.7 ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ า มี ก ารกระท าที่ เ ข้ า ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคาหรื อ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
6. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
6.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
6.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

-9หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
1) ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ในพื้นที่ 160 ตารางเมตร
2) รื้อถอนต้นไม้ (ล้อมปลูก) โรงเรียนชี้จุดปลูกภายหลังทาสัญญาจ้างหรือก่อนทางานย้ายต้นไม้
3) รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์เดิมพร้อมติดตั้งตามจุดที่คณะกรรมการกาหนด
4) รื้อถอนคันดินเดิมหน้าอาคาร 1 สูง 0.50 ม. กว้าง 2.30 ม. ยาว 70 ม. ขนไปทิ้งภายนอกโรงเรียน
5) ปรับพื้นที่ เทพื้นด้วย คสล. หนา 15 ซม. กว้าง 2.30 ม. ยาว 70 ม.
6) สร้างบันไดและทางลาดตามแบบรูปรายการ ขั้นบันไดทั้งลูกตั้งและลูกนอนเป็น คสล. ปิดหน้าด้วย
หินขัดทั้งหมด ทางลาดฐานเป็น คสล. ปิดหน้าด้วยทรายล้างเซาะร่อง
7) รื้อถอนผนังเดิมด้านหน้าอาคาร 5 จุด และ ด้านหลังอาคาร 2 จุด ขนไปทิ้ง
- เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของโรงเรียน การรื้อถอนผนังเดิมให้ผู้รับ จ้างทาบันไดให้
สามารถใช้งานได้เสียก่อนจึงจะทาการรื้อผนังเดิมออก
8) ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน สีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.66 x 3.86 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 5 ชุด ตามแบบรูปรายการกาหนดไว้
9) ติดตั้งหลังคากันฝนบริเวณหน้าอาคาร 1 ตามแบบรูปรายการ กว้าง 3.30 เมตร ยาว 70 เมตร
- เสาเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว หนา 2.5 มม. กรอกปูนยึดติดกับแผ่นเพลทใช้พุก ขนาด 6 หุน
ยาว 1.5 นิ้วยึดแผ่นเพลทกับพื้น คสล.
- อะเสเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 4 มม. ยึดติดด้วยการเชื่อมโลหะกับหัวเสา
ให้แข็งแรง เรียบร้อยและสวยงาม
- จันทันเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 4 มม. ปลายข้างหนึ่งยึดติดกับแผ่นเพลท
ยึดกับตัวอาคารด้วยพุก 6 หุน ยาว 1.5 นิ้ว ให้แข็งแรงเรียบร้อย
- แปเหล็กรูปตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. เชื่อมติดกับจันทันให้แข็งแรง เรียบร้อย
และสวยงาม
- ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อนชนิด PE สี
หลังคาคณะกรรมการเลือกภายหลังทาสัญญาจ้างหรือก่อนติดตั้งหลังคา
- ติดตั้งโครงเหล็กรับอลูมิเนียมคอมโพสิต ใช้เหล็กสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2
มม. เชื่อมติดให้แข็งแรง เรียบร้อยและสวยงาม
- ติดตั้งรางน้าสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว พร้อมขอยึดให้แข็งแรง
เรียบร้อยและสวยงาม เจาะท่อน้าทิ้งลงเสาเว้นเสา ใช้ท่อ PVC ชั้น 5 ขนาด 4 นิ้ว
- ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม กว้าง 0.80 เมตร ยาว 70 เมตร โรงเรียน
เลือกสีหลังจากทาสัญญาจ้างหรือก่อนทาการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
- ติดตั้งฝ้าเพดานแบบนอกอาคาร เจาะรูเพื่อระบายอากาศ กว้าง 3.30 เมตร ยาว 70 เมตร
10) งานทาสีเหล็ก ทาสีผนังใหม่ ผนังเก่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมตรวจการ
จ้างของทางโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน

-10งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
1) ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ในพื้นที่ 160 ตารางเมตร
2) รื้อถอนต้นไม้ (ล้อมปลูก) โรงเรียนชี้จุดปลูกภายหลังทาสัญญาจ้างหรือก่อนทางานย้ายต้นไม้
3) รื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์เดิมพร้อมติดตั้งตามจุดที่คณะกรรมการกาหนด
4) รื้อถอนคันดินเดิมหน้าอาคาร 1 สูง 0.50 ม. กว้าง 2.30 ม. ยาว 70 ม. ขนไปทิ้งภายนอกโรงเรียน
5) ปรับพื้นที่ เทพื้นด้วย คสล. หนา 15 ซม. กว้าง 2.30 ม. ยาว 70 ม.
6) สร้างบันไดและทางลาดตามแบบรูปรายการ ขั้นบันไดทั้งลูกตั้งและลูกนอนเป็น คสล. ปิดหน้าด้วย
หินขัดทั้งหมด ทางลาดฐานเป็น คสล. ปิดหน้าด้วยทรายล้างเซาะร่อง
7) รื้อถอนผนังเดิมด้านหน้าอาคาร 5 จุด และ ด้านหลังอาคาร 2 จุด ขนไปทิ้ง
- เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของโรงเรียน การรื้อถอนผนังเดิมให้ผู้รับจ้างทาบันไดให้
สามารถใช้งานได้เสียก่อนจึงจะทาการรื้อผนังเดิมออก
8) ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน สีชา หนา 6 มม. ขนาด 2.66 x 3.86 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด
จานวน 5 ชุด ตามแบบรูปรายการกาหนดไว้
9) ติดตั้งหลังคากันฝนบริเวณหน้าอาคาร 1 ตามแบบรูปรายการ กว้าง 3.30 เมตร ยาว 70 เมตร
- เสาเหล็กกลม ขนาด 4 นิ้ว หนา 2.5 มม. กรอกปูนยึดติดกับแผ่นเพลทใช้พุก ขนาด 6 หุน
ยาว 1.5 นิ้วยึดแผ่นเพลทกับพื้น คสล.
- อะเสเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 4 มม. ยึดติดด้วยการเชื่อมโลหะกับหัวเสา
ให้แข็งแรง เรียบร้อยและสวยงาม
- จันทันเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2 x 4 นิ้ว หนา 4 มม. ปลายข้างหนึ่งยึดติดกับแผ่นเพลท
ยึดกับตัวอาคารด้วยพุก 6 หุน ยาว 1.5 นิ้ว ให้แข็งแรงเรียบร้อย
- แปเหล็กรูปตัว C ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. เชื่อมติดกับจันทันให้แข็งแรง เรียบร้อย
และสวยงาม
- ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อนชนิด PE สี
หลังคาคณะกรรมการเลือกภายหลังทาสัญญาจ้างหรือก่อนติดตั้งหลังคา
- ติดตั้งโครงเหล็กรับอลูมิเนียมคอมโพสิต ใช้เหล็กสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 1.5 x 1.5 นิ้ว หนา 2
มม. เชื่อมติดให้แข็งแรง เรียบร้อยและสวยงาม
- ติดตั้งรางน้าสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 5 นิ้ว สูงไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว พร้อมขอยึดให้แข็งแรง
เรียบร้อยและสวยงาม เจาะท่อน้าทิ้งลงเสาเว้นเสา ใช้ท่อ PVC ชั้น 5 ขนาด 4 นิ้ว
- ติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต หนาไม่น้อยกว่า 4 มม กว้าง 0.80 เมตร ยาว 70 เมตร โรงเรียน
เลือกสีหลังจากทาสัญญาจ้างหรือก่อนทาการติดตั้งอลูมิเนียมคอมโพสิต
- ติดตั้งฝ้าเพดานแบบนอกอาคาร เจาะรูเพื่อระบายอากาศ กว้าง 3.30 เมตร ยาว 70 เมตร
10) งานทาสีเหล็ก ทาสีผนังใหม่ ผนังเก่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมตรวจการ
จ้างของทางโรงเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

-118. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 หรือ
ข้อตกลงจ้ างเป็ น หนั งสื อแล้ ว แต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อ งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินรายได้
สถานศึกษา
10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ แล้ ว ถ้าผู้ รั บ จ้างจะต้องสั่ งหรือ นาสิ่ ง ของมาเพื่องานจ้างดังกล่ าวเข้า มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ ต าม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือ ไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (1) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.4 โรงเรี ย นสงวนสิ ท ธิ์ ที่ จ ะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เงื่ อ นไข หรื อ ข้ อ ก าหนดในแบบสั ญ ญาหรื อ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-1210.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของโรงเรียน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 โรงเรี ย น อาจประกาศยกเลิ ก การจัด จ้ า งในกรณี ต่ อ ไปนี้ ไ ด้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้
(1) โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การท าการจั ด จ้า งครั้ ง นี้ต่ อ ไปอาจก่ อให้ เกิ ด ความเสี ยหายแก่ โ รงเรี ย น หรื อ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ์ สู ต รและวิ ธี ค านวณที่ ใ ช้ กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
โรงเรีย น สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้ว เสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
10 กรกฎาคม 2561

