เอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๐๑/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้ างจ้ างก่ อสร้ างอาคารเรี ยน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้ านแผ่ นดินไหว ๕ ห้ องเรียน ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ โรงเรียนบ้ านดอยช้ าง
ลงวันที ๘ เมษายน ๒๕๕๘
......................................................
โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคาร
เรี ยน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๕ ห้องเรี ยน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง ๒๕๐ ม.
๓ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยมีขอ้ แนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
๑.๔ หนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สู ตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพือให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ขอ้ มูลได้เท่าเทียมกันและเพือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชี รายชือผูท้ ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน และ/
หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิO หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิO และความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของกรม
๒.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานเอกชนทีกรมเชือถือ
๒.๗ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนสํ
ื าเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื
สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดาทีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนเอกสาร
ื
ตามทีระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชน หน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนตามแบบในข้
ื
อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูป้ ระสงค์จะเสนอราคามอบ
อํานาจให้บุคคลอืนทําการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(๖) แบบใบยืนข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืนข้อเสนอตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มี
เงือนไขใด ๆ ทังสิ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทังลงลายมือชือของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุในบัญชี รายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาทีตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้

๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาทีจะจ้างให้แล้วเสร็ จไม่
เกิน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันทีได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ มทํางาน
๔.๕ ก่อนยืนเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่ างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืน
ข้อเสนอ ตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืนเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๕
ห้องเรี ยน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ๐๑/๒๕๕๘" ยืนต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที ๒๑ เมษายน
๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง ๒๕๐ ม.๓ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
เมือพ้นกําหนดเวลายืนเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิมเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธี
อืนใดทีมีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรื อในขณะทีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาราย
นันออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีไม่ผา่ นการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาทีไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานทีจัดหาพัสดุ
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที
จัดหาให้ถือเป็ นทีสุ ด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาทีกําหนดไว้คณะกรรมการ

ประกวดราคา จะสังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื อสารกับบุคคล
อืน และเมือแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาํ เนิ นกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขันตอนทีค้างอยูภ่ ายในเวลาของ
การเสนอราคาทียังเหลือก่อนจะสังพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย หรื อ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนด
วัน เวลาและสถานที เพือเริ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายทีอยูใ่ นสถานที
นันทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิ ทธิO ในการตัดสิ นใจดําเนิ นการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพือให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงือนไขการซื อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทีได้ยนมาพร้
ื
อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิ ค
(๒) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ มต้น
ที ๗,๑๖๖,๐๐๐.๐๐บาท
(๓) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้
ด้วยแล้ว
(๔) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานทีทีกําหนด
(๕) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนทีมาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที LOGIN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาทีเสนอใน
การประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตํากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคา ฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาครังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครังละไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอ
ลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมือการประกวดราคา ฯ เสร็ จสิ นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาทียืนยันจะต้องตรงกับราคาทีเสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนีจะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๑๕น. เป็ น
ต้นไป ทังนี จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานทีเสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป

๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืนซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จํานวน ๓๕๘,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคําประกัน ตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันทีทียืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรื อก่อนหน้า
นันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้ง
เวียนชือให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี กรมจะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ าประกั
ํ
นภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันทีได้พิจารณาในเบืองต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีคัดเลือกไว้ซึงเสนอราคาตําสุ ดจะคืน
ให้ต่อเมือได้ทาํ สัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมือผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนีเฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกรมเท่านัน
๖.๓ กรมสงวนสิ ทธิO ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืน
๖.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทํา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรื อกรม มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ ง

อืนใดทีเกียวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ กรมทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ทีเชือได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อ
นิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ทีผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายทีเสนอราคาตําสุ ด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดําเนิ นงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรื อกรมจะให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทํา
ให้เชือได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟังได้ กรมมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนัน
๖.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ ผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาราย
อืนหรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
๗. การทําสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูร้ ับจ้าง)จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับกรมภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงิน
เท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างทีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วัน ทํา
การของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือ

เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง
แล้ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๔งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับจ้าง
ดําเนินการตอกเสาเข็ม ทําฐานรากค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พืนขันที ๑ ปูพืนสําเร็ จชันที ๑ พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้า
เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ดาํ เนิ นการตรวจรับงาน
เรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๙๐ วัน
งวดที ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับจ้าง
ดําเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พืนและบันได ปูพืนสําเร็ จชันที ๒ พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าเสร็ จ
ทังหมด และติดตังโครงหลังคาเหล็กเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ดาํ เนินการตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๗๐ วัน
งวดที ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ผูร้ ับจ้าง
ดําเนินการ มุงหลังคา ติดตังฝ้ าเพดาน ก่อผนัง ติดตังวงกบประตู-หน้าต่าง(ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนเรี ยบ
ผนังและโครงสร้างภายในทังหมดเสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ดาํ เนินการตรวจรับงานเรี ยบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็ จภายใน ๘๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๕ ของค่าจ้าง เมือผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
ทังหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทังทําสถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของงานจ้างทีเกิดขึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีกรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจํานวนร้อยละ ๑๐ ของเงินทีต้องจ่ายในงวดนันเพือเป็ นประกัน
ผลงาน ในกรณี ทีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทงสิ
ั นไม่ตากว่
ํ า ๖ เดือน (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาต่อ
หน่วย) หรื อของค่าจ้างทังหมด (สําหรับสัญญาทีเป็ นราคาเหมารวม)
ผูร้ ับจ้างมีสิทธิ ทีจะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผูร้ ับจ้างจะต้องวางหนังสื อคําประกันของธนาคาร ซึ ง
ออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) หรื อหนังสื อคําประกันของ
บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบ
ธุ รกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) มาวางไว้ต่อกรมเพือเป็ นหลักประกันแทนก็ได้
กรมจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรื อหนังสื อคําประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผรู ้ ับจ้างพร้อมกับ
การจ่ายเงินงวดสุ ดท้าย
๑๒. ข้ อสงวนสิ ทธิ@ในการเสนอราคาและอืน ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านัน
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยน๑๐๕ล/๕๘(ข)ต้านแผ่นดินไหว ๕ ห้องเรี ยน
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนีเป็ นเงิน
ทังสิ น ๗,๑๖๖,๐๐๐.๐๐ (เจ็ดล้านหนึงแสนหกหมืนหกพันบาทถ้วน)
๑๒.๒ เมือกรมได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสังหรื อนําสิ งของมาเพืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้
ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตังแต่
วันทีผูร้ ับจ้างสังหรื อซื อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อ
ไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออืน

(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
๑๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ งได้ยนเอกสารประกวดราคาด้
ื
วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อกรม
ฯ แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมือได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาแล้ว ต้องเข้า
ร่ วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงือนไขทีกําหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน กรม
จะริ บหลักประกันซองจํานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินทีจัดหาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย
อืน (ถ้ามี) รวมทังอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑๒.๔ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาซึ งกรม ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๕ กรมสงวนสิ ทธิO ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๓. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนํามาใช้ในกรณี ทีค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อเพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคาํ นวณทีใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ
วันที ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสํานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาทีกรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการทีได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๔. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมือกรมได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแล้ว
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าวผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู ้ ี
วุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ ๒๐ ของแต่ละสาขาช่าง จํานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี
๑๔.๑ ช่างปูน
๑๔.๒ ช่างเชือม
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กาํ หนดไว้
โดยเคร่ งครัด

หมายเหตุ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ทีเข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุ
เพือเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา หมายถึง ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุ
ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาคําประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานทีจัดหาพัสดุนบั เป็ น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตังแต่วนั ยืนซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุ ดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื องกัน
ในช่วงทีสอง คือ ตังแต่วนั ถัดจากวันยืนยันราคาสุ ดท้าย จนถึงวันสิ นสุ ดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กําหนดวันยืนซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ กําหนดวันเสนอราคาวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และกําหนด
ยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย การนับระยะเวลาคําประกันซองคือ วันที ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จนถึง
วันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และนับต่อเนืองในช่วงทีสองให้เริ มนับตังแต่วนั ที ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที ๖
กรกฎาคม ๒๕๕๘ (รวม ๖๐ วัน) ดังนัน ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตังแต่วนั ที ๒๑ เมษายน
๒๕๕๘ จนถึงวันที ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
การเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ให้หน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุคาํ นวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขันตําแต่ละครังในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
คํานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็ นหน่วยนับนัน โดยไม่ตอ้ งมีเศษของแต่ละหน่วยนับ
เพือความชัดเจน และป้ องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขันตําแต่ละครัง เช่น กรณี ราคาสู งสุ ดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาํ หนดการเสนอลดราคา
ขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท
คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาํ หนดการเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครัง
ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘
บาท ให้กาํ หนดการเสนอลดราคาขันตํา (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทังนี ผูเ้ สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขันตําสู งกว่าราคาขันตําทีกําหนดได้ เช่น กรณี กาํ หนดการเสนอลดราคาขันตํา (Minimum
Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้ สนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครังละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้
และการเสนอลดราคาครังถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามทีกําหนดจากราคาครังสุ ดท้ายทีเสนอลดแล้ว สําหรับกรณี
การจัดหาพัสดุทีหน่วยงานทีจะจัดหาพัสดุกาํ หนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานกําหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพือให้สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้
โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง
๘ เมษายน ๒๕๕๘

ประกาศ โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง
เรื อง ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยน105ล/58(ข)ต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรี ยน ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรี ยนบ้านดอยช้างมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างอาคารเรี ยน105ล/58(ข)ต้าน
แผ่นดินไหว 5 ห้องเรี ยน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนี เป็ นเงินทังสิ น ๗,๑๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึงแสนหกหมืนหกพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็ นนิ ติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ซึ งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิO หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิO ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๔. เป็ นผูท้ ีผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของโรงเรี ยนบ้านดอยช้าง
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนบ้าน
ดอยช้าง ณ วันทีประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๗. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ งได้ดาํ เนินการจัดซื อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ทีเว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กําหนดยืนซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒๑ เมษายน
๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง ๒๕๐ ม.๓ ต.วาวี อ.แม่สรวย
จ.เชียงราย และกําหนดเสนอราคาในวันที ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็ นต้นไป

ผูส้ นใจติดต่อขอซื อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในราคาชุ ด
ละ ๕๐๐ บาท ได้ที โรงเรี ยนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันที ๘ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑๖
เมษายน ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที
เว็บไซต์ http://www.doichang.ac.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๓-๒๓๕๙๐๕๐ ในวันและเวลา
ราชการ

ประกาศ ณ วันที ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสวง กองจักร)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านดอยช้าง

