ประกาศโรงเรียนวาริชวิทยา
เรื่ อง ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ างห้ องนา้ ห้ องส้ วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยนหญิง
๖ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็ น
เงินทั้งสิ้ น ๕๐๖,๒๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิง้ งานเป็ นหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก่โรงเรี ยนวาริ ช
วิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูย้ นื่
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๑๐. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๒๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนวาริ ชวิทยาเชื่อถือ

ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่เสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ กิจการร่ วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้า" ส่ วน
คุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิ ติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่ วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้
มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักใน
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักรายเดียว
เป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิ ติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
๑๑. ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ต้ งั แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.warichwit.ac.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑๙๖๕๐๘๙๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
นายเมืองไทย ผลาจันทร์
(นายเมืองไทย ผลาจันทร์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวาริ ชวิทยา

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่ วนที่ ๑ และเอกสารส่ วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ งั แต่วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๐๑/๒๕๖๔
การจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ างห้ องนา้ ห้ องส้ วมนักเรียนหญิง ๖ที่/๔๙
ตามประกาศ โรงเรียนวาริชวิทยา
ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่า "โรงเรี ยน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วมนักเรี ยนหญิง ๖ที่/๔๙ ณ โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา หมู่ที่ ๑๑ ตาบลวาริ ชภูมิ อาเภอวาริ ชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สู ตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ี่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๘ ร่ างTOR
๑.๙ ตารางแสดงเงินงบประมาณ
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่ งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานและได้แจ้งเวียนชื่ อให้เป็ นผูท้ ิง้ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู ้ ิ้งงานเป็ นหุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรี ยน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูย้ นื่ ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๒๕๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยนเชื่อถือ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่เสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ กิจการร่ วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้า"
ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี ที่กิจการ
ร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลัก
รายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่ยนื่ เสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
๒.๑๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชี รายชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ (ถ้า
มี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทางของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผยู ้ นื่ ข้อเสนอเป็ นผูย้ ื่นข้อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญา
ของการเข้าร่ วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ของผูร้ ่ วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(๔.๔) สาเนาทะเบียนบ้าน
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี เอกสารส่ วนที่ ๑ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้
โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสื อมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผูร้ ับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ี่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอดาเนิ นการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยืน่ ใบแจ้งปริ มาณ
งานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรื อราคาต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วนั เสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการก่อสร้างแล้วเสร็ จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรื อจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจาก โรงเรี ยน ให้เริ่ มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ นื่ ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ ข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคา

ให้แก่โรงเรี ยน ผ่านทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย้ นื่ ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็ นผูย้ ื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอ มีผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็ นผูย้ นื่ ข้อเสนอ และโรงเรี ยน จะพิจารณาลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอดังกล่าว
เป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรี ยน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้
ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรี ยน
๔.๘ ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผูย้ นื่ ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ นื่ ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณา
ตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณี ใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ โรงเรี ยน จะพิจารณาจาก ราคา
ต่อหน่วย
๕.๓ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่โรงเรี ยนกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ
และความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิ ทธิ ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้นในบัญชี รายชื่อผูร้ ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชี รายชื่อผูซ้ ้ื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรี ยน
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ นื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อโรงเรี ยน มีสิทธิ ให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริ งเพิ่มเติมได้ โรงเรี ยนมีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๖ โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาดผูย้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้องค่าใช้จ่าย หรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ นื่ ข้อเสนอ
เป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่ อถือได้วา่ ยืน่ ข้อเสนอกระทา
การโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อ
โรงเรี ยน จะให้ผยู ้ นื่ ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอสามารถดาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ โรงเรี ยน มีสิทธิ ที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรื อไม่รับราคาของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผยู ้ ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายหรื อ
ค่าเสี ยหายใดๆ จากโรงเรี ยน
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่ วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผูย้ นื่
ข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสั ญญาจ้ างก่อสร้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรื อทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อกับโรงเรี ยน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทา

สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื อดราฟท์น้ นั
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสื อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
โรงเรี ยนจะจ่ายค่าจ้างซึ่ งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็ น จานวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้าง
ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล.เสร็ จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคาเสร็ จ วางแผ่นพื้นสาเร็ จรู ปพร้อมเทคอนกรี ต
ทับหน้า และก่อผนังคอนกรี ตบล๊อกเสร็ จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้
แล้วเสร็ จภายใน ๔๕ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมด ให้
แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ ี หรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
จะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผอู ้ ื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรี ยน จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจานวนร้อยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณี ที่ผรู ้ ับจ้างปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนื อจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็ น
รายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ ึ งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรื อ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรี ยนได้รับมอบงาน โดยต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิในการยื่นข้ อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๐.๒ เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย
ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๑๐.๓ ผูย้ นื่ ข้อเสนอซึ่งโรงเรี ยนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสื อ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรี ยนจะริ บหลักประกันการยืน่ ข้อเสนอ หรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อ
ค้ าประกัน การยืน่ ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาหรื อข้อตกลง
จ้างเป็ นหนังสื อให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณี ที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์น้ ี มีความขัดหรื อแย้งกันผู ้
ยืน่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของโรงเรี ยน คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สุด และผูย้ นื่ ข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ โรงเรี ยน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผยู ้ นื่ ข้อเสนอจะเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายใดๆ จากโรงเรี ยนไม่ได้
(๑) โรงเรี ยนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรื อได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรื อที่ได้รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอม
กันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอื่น หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่โรงเรี ยน หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่ งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี ที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่โรงเรี ยนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่ งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
โรงเรี ยน สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็ จตามสัญญาของผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็ นผูร้ ับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทั้งนี้ หากผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรื อ
ทาสัญญากับโรงเรี ยน ไว้ชวั่ คราว
โรงเรี ยนวาริ ชวิทยา
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

