ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR )
รายการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) ครั้งที่ 4
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
...............................................
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า ขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย ซึ่งท้าให้
ไดรับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานได้พิจารณาความจ้าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผูใ้ ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีค้าสัง่ ให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครัง้ นี้และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 11,117,000.00 บาท
(สิบเอ็ดล้านหนึง่ แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียน
เชื่อถือ

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง มี 24 ห้องเรียน ชั้น 1,2 และ 3 มีชั้นละ
8 ห้องเรียน ฐานรากตอกเข็ม อาคารกว้าง 15 เมตร ยาว 74 เมตร ติดตั้งไฟฟ้าตามแบบที่ก้าหนด
วัสดุ-ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย กระดานด้าตามแบบก้าหนด โต๊ะเก้าอี้ ครู ห้องเรียน ละ 1 ชุด โต๊ะเก้าอี้
นักเรียนตามแบบก้าหนด ห้องเรียนละ 40 ชุด เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการประกอบแบบก่อสร้าง
จ้านวน 8 เครื่อง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2558
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง ภายในวงเงิน 22,234,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสองแสนสามหมื่น
สี่พันบาทถ้วน)
ราคากลางในการก่อสร้าง 24,322,000.00 บาท (ยี่สิบสีล่ ้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน)
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความ
คิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่
1) ทางไปรณีย์ : ผู้อ้านวยการโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า
9/13 ถนนอดุลย์ธรรมประภาส
ต้าบลปากน้้า อ้าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000
2) โทรศัพท์
: 038-940381
3) โทรสาร : 038-940382
4) ทางเว็บไซต์ : www.paknam.ac.th
5) Email address
: info@paknam.net
ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2557 สิ้นสุดรับการวิจารณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ลงชื่อ ................................................. ประธานกรรมการ
(นายภัควัฒน์ บุญจริง)
ลงชื่อ .... .............................................. กรรมการ
(นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติ)
ลงชื่อ ..................................................กรรมการ
(นางสาวณัฎฐณิชา สายป่าน)

ร่างเอกสารประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่..................................
การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) ครั้งที่ 4
ตามประกาศโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้า
ลงวันที่ .....................................................
----------------------------------------โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” ความประสงค์จะประกวด
ราคาจ้าง ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 324 ล. (ตอกเข็ม) ครัง้ ที่ 3 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

แบบรูปรายการละเอียด
แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาจ้าง
แบบหนังสือค้้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
สูตรการปรับราคา
บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานทีจ่ ะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รบั ผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิ ุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 11,117,000.00 บาท (สิบเอ็ดล้าน
หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ
2.6 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ ับจ้าง) ที่จะเข้าเป็น
คู่สัญญาต้องปฏิบัติดงั นี้
(1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
(2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนซึ่งได้ด้าเนินการจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ผู้มีอา้ นาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผู้มอี ้านาจควบคุมและบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้
ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมค้าฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิ ุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (1)
(3) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองส้าเนาถูกต้อง
(4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นท้าการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน)
(6) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบทีก่ ้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทัง้ ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มท้างาน
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะ
เสนอราคาควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมด เสียก่อนทีจ่ ะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ........................
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ………………………......... น. ถึงเวลา ......... น.
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รบั
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดคณะกรรมการประกวดราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอ
ตามข้อ 3.2 และแจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มหี ลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้วหากปรากฏต่อ
คณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มกี ารเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผปู้ ระสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิจะเสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.8 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงาน ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผูป้ ระสงค์เสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มปี ระโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุท ธรณ์ค้าสั่ง ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาพัส ดุภายใน 3 วันนับ แต่วันที่ ได้รับ แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคาการวินิจ ฉัยอุท ธรณ์ ของ
หัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นทีส่ ุดหากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มสี ิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมือ่ แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่
ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ ยังเหลือก่อนจะสั่ง พัก กระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุด
กระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอ
ราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสัง่
ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดย
จะแจ้งให้ผู้มสี ิทธิเสนอราคาทุกรายทีอ่ ยู่ในสถานที่นั้นทราบ คณะกรรมการประกวดราคา
สงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มสี ทิ ธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดงั นี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
เริ่มต้นที่ 24,322,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพือ่ เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา แลสถานที่ทกี่ ้าหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคา
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมท่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเ่ สนอหลังสุด
(8) ผู้มิสทิ ธิเสนอราคาที่ได้รบั คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่...................................................ตัง้ แต่
เวลา............................น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัย เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.005) ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จ้านวน 1,111,700.00 บาท (หนึ่งล้านหนึง่ แสนหนึ่งหมืน่ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้อง
มีระยะเวลาการค้้าประกันตัง้ แต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดย
หลักประพันให้ใช้อย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองเอกสารทางด้าน
เทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ
1.6 (1)

5.4 หนังสือค้้าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้
ค้้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจาก
ข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด้าเนินการประกวดราคาจะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของ
ผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
6.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ บั เอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูป้ ระสงค์
จะเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้า
สัญญาคณะกรรมการประกวดราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รบั ราคาหรือไม่
ท้าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถกู ต้อง
6.5 โรงเรียนทรงไว้ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มสี ิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่ าจะ
เป็นผู้มีสทิ ธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผมู้ ีสทิ ธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นทีร่ ับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิทจี่ ะไม่รับราคาของผูม้ ีสทิ ธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้มสี ิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มสี ิทธิเสนอราคาที่
กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 โรงเรียนมีอ้านาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผู้มี
สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้มสี ิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทงิ้ งาน
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท้าสัญญา
จ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.5 กับโรงเรียนภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทที่ ้าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุ
ใน ข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้้าประกันของบริษทั เงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน
ดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 11 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ท้าการตอกเสาเข็ม หล่อคอนกรีตฐานรากทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้
แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ 2(ยกเว้นพื้นส้าเร็จรูป) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 40 วัน
งวดที่ 3 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูพื้น
ส้าเร็จรูปชั้นที่1-2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมด หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ 3(ยกเว้นพื้น
ส้าเร็จรูป) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน
งวดที่ 4 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานปูพื้น
ส้าเร็จรูป ชั้นที่ 3 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมด หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับพื้นชั้นที่ 4(ยกเว้นพื้น
ส้าเร็จรูป) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน
งวดที่ 5 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง
ปูพื้นส้าเร็จรูปชั้นที่ 4 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าทั้งหมด หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
ตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน
งวดที่ 6 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้ง
โครงหลังคา มุงหลังคาทั้งหมด ก่อผนัง-ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง (ยกเว้นบานประตู -หน้าต่างและ
กระจก) ชั้นที่ 1-2 แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน
งวดที่ 7 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อผนัง
ติดตั้ง วงกบประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่างและกระจก) ชั้นที่ 3-4ติดตั้งฝ้าเพดาน ฉาบ
ปูนผนังและโครงสร้างภายใน1-2 แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จ ภายใน
40 วัน
งวดที่ 8 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานฉาบ
ปูนผนัง และโครงสร้างภายใน-ภายนอกส่วนที่เหลือทั้ง หมด เดินสายไฟฟ้า เดินท่อประปา(ยกเว้นดวงโคม
อุปกรณ์ไฟฟ้า และสุขภัณฑ์) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 40 วัน
งวดที่ 9 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 8 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้า
ผิวพื้นและผนังทั้งหมด ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 40 วัน

งวดที่ 10 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทั้งหมด ติดตั้ง สุขภัณฑ์ ติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย ติดตั้งราวบันไดและราว
ระเบียงทั้งหมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 35 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ16 ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบัตงิ าน
ทาสีอาคาร งานครุภัณฑ์ และท้างานส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ พร้อมทั้งเก็บ
บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อยตามที่ก้าหนดในสัญญาข้อ 18 ให้แล้วเสร็จภายใน 35 วัน
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือท้าสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 0 เดือน 0 วัน นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี 2556 เป็นเงิน
4,446,800 บาท งบประมาณประจ้าปี 2557 เป็นเงิน 10,227,700 บาท และงบประมาณประจ้าปี 2558
เป็นเงิน 7,559,500 บาท
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รบั อนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก
งบประมาณประจ้าปีงบประมาณ 2556 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ 324 ล. ตอกเข็ม ในการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ เป็นเงินทัง้ สิ้น 24,322,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
11.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใด ให้เป็นผูร้ บั จ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รบั จ้างสัง่ หรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึง่ ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ต่อโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้าแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็นผูม้ ีสทิ ธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่
ก้าหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้นโรงเรียนจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้
ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรือข้อตกลง

ภายในเวลา ที่ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 โรงเรียนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้
ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน้ามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร
และวิธีการค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับทีก่ ้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน
ข้อ 1.7
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รบั จ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผผู้ ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบัน

ของทางราชการ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูม้ ีวุฒบิ ัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ10 ของ แต่ละ
สาขาช่าง แต่ต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
13.1 สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า
13.2 สาขาช่างเชื่อมแก๊ส
13.3 สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
13.4 สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง)
13.5 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์
13.6 สาขาช่างก่ออิฐ
13.7 สาขาช่างฉาบปูน
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด

โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้้า

