ประกาศรงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี
รืไอง ประกวดราคาจຌางกอสรຌางปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.๒๐๒ ละอาคารอนกประสงค์ ิรงอาหารี
ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding)
-------------------------------------------------

รงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจຌางกอสรຌางปรับปรุงซอมซม
อาคารรียน สปช.๎์๎ ละอาคารอนกประสงค์ ิรงอาหารี ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding) ราคา
กลางของงานกอสรຌาง฿นการประกวดราคาครัๅงนีๅป็นงินทัๅงสิๅน ๑ํ๐,์์์.์์ บาท ิหຌาสนหนึไงหมืไนสีไพันบาทถຌวนี
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ
ํ. มีความสามารถตามกฎหมาย
๎. เมป็นบุคคลลຌมละลาย
๏. เมอยูระหวางลิกกิจการ
๐. เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌชัไวคราว
นืไองจากป็นผูຌทีไเมผานกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามระบียบทีไรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีไประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
๑. เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานของหนวยงาน
ของรัฐ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌนสวนผูຌจัดการ กรรมการ
ผูຌจัดการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอำนาจ฿นการดำนินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย
๒. มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนด฿นราชกิจจานุบกษา
๓. ป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ดังกลาว
๔. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอราคารายอืไนทีไขຌายืไนขຌอสนอ฿หຌก รงรียนหนอง
กลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี ณ วันประกาศประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระทำการอันป็นการขัดขวางการ
ขงขันราคาอยางป็นธรรม ฿นการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ
๕. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาลของผูຌยืไน
ขຌอสนอเดຌมีคำสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ละความคุຌมกันชนวานัๅน
ํ์. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองมีผลงานกอสรຌางประภทดียวกันกับงานทีไประกวดราคาจຌางกอสรຌาง฿นวงงินเม
นຌอยกวา ๑์์,์์์.์์ บาท ิหຌาสนบาทถຌวนี ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ
หนวยงานอกชนทีไรงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาีชืไอถือ
ผูຌยืไนขຌอสนอทีไสนอราคา฿นรูปบบของ "กิจการรวมคຌา" ตຌองมีคุณสมบัติดังนีๅ

(ํี กรณีทีไกิจการรวมคຌาเดຌจดทะบียนป็นนิติบุคคล฿หม กิจการรวมคຌาจะตຌองมีคุณสมบัติครบถຌวน
ตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคา ละการสนอราคา฿หຌสนอราคา฿นนาม "กิจการรวมคຌา" สวน
คุณสมบัติดຌานผลงานกอสรຌาง กิจการรวมคຌาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรຌางของผูຌขຌารวมคຌามา฿ชຌสดงป็นผลงาน
กอสรຌางของกิจการรวมคຌาทีไขຌาประกวดราคาเดຌ
(๎ี กรณีทีไกิจการรวมคຌาเมเดຌจดทะบียนป็นนิติบุคคล฿หม นิติบุคคลตละนิติบุคคลทีไขຌารวมคຌาทุก
รายจะตຌองมีคุณสมบัติครบถຌวนตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคา วຌนต฿นกรณีทีไกิจการรวมคຌาเดຌมี
ขຌอตกลงระหวางผูຌขຌารวมคຌาป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด฿หຌผูຌขຌารวมคຌาราย฿ดรายหนึไงป็นผูຌรับผิดชอบหลัก฿นการขຌา
สนอราคากับหนวยงานของรัฐ ละสดงหลักฐานดังกลาวมาพรຌอมการยืไนขຌอสนอประกวดราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ กิจการรวมคຌานัๅนสามารถ฿ชຌผลงานกอสรຌางของผูຌขຌารวมคຌาหลักรายดียวป็นผลงาน
กอสรຌางของกิจการรวมคຌาทีไยืไนขຌอสนอเดຌ
ทัๅงนีๅ "กิจการรวมคຌาทีไจดทะบียนป็นนิติบุคคล฿หม" หมายความวา กิจการรวมคຌาทีไจดทะบียนป็น
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชย์
ํํ. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ิElectronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ฿นวันทีไ ๕
มษายน ๎๑๒๏ ระหวางวลา ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น.
ผูຌสน฿จสามารถขอรับอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ดยดาวน์หลดอกสารผานทางระบบจัดซืๅอ
จัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ตัๅงตวันทีไประกาศจนถึงกอนวันสนอราคา
ผูຌสน฿จสามารถดูรายละอียดเดຌทีไวใบเซต์ http://www.utdone.net/ หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางทรศัพท์หมายลข ์๔๒๐๐์๕๓๐ํ ฿นวันละวลาราชการ
ประกาศ ณ วันทีไ ๏ํ มีนาคม พ.ศ. ๎๑๒๏

(นายสารช ดีวิจิตรี
ผูຌอำนวยการรงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี

หมายหตุ ผูຌประกอบการสามารถจัดตรียมอกสารประกอบการสนอราคา ิอกสารสวนทีไ ํ ละอกสารสวนทีไ ๎ี
฿นระบบ e-GP เดຌตัๅงตวันทีไขอรับอกสารจนถึงวันสนอราคา

อกสารประกวดราคาจຌางกอสรຌางดຌวยการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding)
ลขทีไ ํ/๎๑๒๏
การจຌางกอสรຌางปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.๎์๎ ละอาคารอนกประสงค์ ิรงอาหารี
ตามประกาศ รงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี
ลงวันทีไ ๏ํ มีนาคม ๎๑๒๏
รงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี ซึไงตอเปนีๅรียกวา "รงรียน" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจຌางกอสรຌาง ปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.๎์๎ ละอาคารอนกประสงค์ ิรงอาหารี ณ รงรียน
หนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี ดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding) ดยมีขຌอนะนำละขຌอกำหนด
ดังตอเปนีๅ
ํ. อกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ํ.ํ บบรูปละรายการละอียด
ํ.๎ บบ฿บสนอราคาทีไกำหนดเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
ํ.๏ สัญญาจຌางกอสรຌาง
ํ.๐ บบหนังสือคๅำประกัน
ิํี หลักประกันสัญญา
ํ.๑ สูตรการปรับราคา
ํ.๒ บทนิยาม
(ํี ผูຌทีไมีผลประยชน์รวมกัน
(๎ี การขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม
ํ.๓ บบบัญชีอกสารทีไกำหนดเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
(ํี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ
(๎ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎
.................................ฯลฯ.................................
๎. คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอ
๎.ํ มีความสามารถตามกฎหมาย
๎.๎ เมป็นบุคคลลຌมละลาย
๎.๏ เมอยูระหวางลิกกิจการ
๎.๐ เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌ
ชัไวคราว นืไองจากป็นผูຌทีไเมผานกณฑ์การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามระบียบทีไรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามทีไประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
๎.๑ เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน
ของหนวยงานของรัฐ฿นระบบครือข ายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌน สว น
ผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอำนาจ฿นการดำนินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย

๎.๒ มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด฿นราชกิจจานุบกษา
๎.๓ ป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูຌมีอาชีพรับจຌางงานทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิก ส์
ดังกลาว
๎.๔ เม  ป็ น ผู ຌ ม ี ผ ลประยชน์ ร  ว มกั น กั บ ผู ຌ ย ื ไ น ขຌ อ สนอรายอื ไ น ที ไ  ขຌ า ยื ไ น ขຌ อ สนอ
฿หຌก รงรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระทำการอันป็นการขัดขวางการขงขัน
อยางป็นธรรม ฿นการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ
๎.๕ เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาล
ของผูຌยืไนขຌอสนอเดຌมีคำสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ละความคุຌมกันชนวานัๅน
๎.ํ์ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองมีผลงานกอสรຌางประภทดียวกันกับงานทีไประกวดราคาจຌางกอสรຌาง
฿นวงงินเมนຌอยกวา ๑์์,์์์.์์ บาท ิหຌาสนบาทถຌวนี ละป็นผลงานทีไป็นคูสัญญาดยตรงกับหนวยงานของ
รัฐ หรือหนวยงานอกชนทีไรงรียนชืไอถือ
ผูຌยืไนขຌอสนอทีไสนอราคา฿นรูปบบของ "กิจการรวมคຌา" ตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ
(ํี กรณีทีไกิจการรวมคຌาเดຌจดทะบียนป็นนิติบุคคล฿หม กิจการรวมคຌาจะตຌองมี
คุณสมบัติครบถຌวนตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคา ละการสนอราคา฿หຌสนอราคา฿นนาม "กิจการ
รวมคຌา" สวนคุณสมบัติดຌานผลงานกอสรຌาง กิจการรวมคຌาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรຌางของผูຌขຌารวมคຌามา฿ชຌ
สดงป็นผลงานกอสรຌางของกิจการรวมคຌาทีไขຌาประกวดราคาเดຌ
(๎ี กรณีทีไกิจการรวมคຌาเมเดຌจดทะบียนป็นนิติบุคคล฿หม นิติบุคคลตละนิติบุคคลทีไ
ขຌารวมคຌาทุกรายจะตຌองมีคุณสมบัติครบถຌวนตามงืไอนเขทีไกำหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคา วຌนต ฿นกรณีทีไกิจการ
รวมคຌาเดຌมีขຌอตกลงระหวางผูຌขຌารวมคຌาป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด฿หຌผูຌขຌารวมคຌาราย฿ดรายหนึไงป็นผูຌรับผิดชอบ
หลัก฿นการขຌาสนอราคากับหนวยงานของรัฐ ละสดงหลักฐานดังกลาวมาพรຌอมการยืไนขຌอสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ กิจการรวมคຌานัๅนสามารถ฿ชຌผลงานกอสรຌางของผูຌขຌารวมคຌาหลักราย
ดียวป็นผลงานกอสรຌางของกิจการรวมคຌาทีไยืไนสนอราคาเดຌ
ทัๅงนีๅ "กิจการรวมคຌาทีไจดทะบียนป็นนิติบุคคล฿หม" หมายความวา กิจการรวมคຌาทีไจด
ทะบียนป็นนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคຌา กระทรวงพาณิชย์
๎.ํํ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
ิElectronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๏. หลักฐานการยืไนขຌอสนอ
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนออกสารหลักฐานยืไนมาพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ดยยกป็น ๎ สวน คือ
๏.ํ สวนทีไ ํ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
(ํี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นนิติบุคคล
(กี หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจำกัด ฿หຌยืไนสำนาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ ผูຌมีอำนาจควบคุม ิถຌามีี พรຌอมทัๅงรับรองสำนาถูกตຌอง
(ขี บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ฿หຌยืไนสำนาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ ผูຌมีอำนาจควบคุม ิถຌามีี ละบัญชีผูຌถือหุຌนราย
฿หญ ิถຌามีี พรຌอมทัๅงรับรองสำนาถูกตຌอง

(๎ี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไน
สำนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูຌนัๅน สำนาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาป็นหุຌนสวน ิถຌามีี สำนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูຌป็นหุຌนสวน หรือสำนาหนังสือดินทางของผูຌป็นหุຌนสวนทีไมิเดຌถือสัญชาติเทย พรຌอมทัๅงรับรองสำนา
ถูกตຌอง
(๏ี ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌยืไนขຌอสนอรวมกัน฿นฐานะป็นผูຌรวมคຌา ฿หຌยืไนสำนา
สัญญาของการขຌารวมคຌา ละอกสารตามทีไระบุเวຌ฿น ิํี หรือ ิ๎ี ของผูຌรวมคຌา ลຌวตกรณี
(๐ี อกสารพิไมติมอืไน โ
(๐.ํี สำนา฿บทะบียนพาณิชย์
(๐.๎ี หนังสือรับรองการจดทะบียนป็นนิติบุคคล
(๐.๏ี ฿บทะบียนภาษีมูลคาพิไม
(๐.๐ี หนังสือรับรองผลงาน สำนาทะบียนบຌาน สำนาบัตรประชาชน ละ
หลักฐานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
ิ๑ี บัญชีอกสารสวนทีไ ํ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๓ ิํี ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัๅงนีๅ มืไอผูຌยืไนขຌอสนอดำนินการนบเฟล์อกสารตามบัญชีอกสารสวนทีไ ํ
ครบถຌวน ถูกตຌองลຌว ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์จะสรຌางบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ตามบบ฿น
ขຌอ ํ.๓ ิํี ฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ดังกลาว฿นรูปบบ PDF File (Portable
Document Format)
๏.๎ สวนทีไ ๎ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
(ํี ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอมอบอำนาจ฿หຌบุคคลอืไนกระทำการทน฿หຌนบหนังสือมอบ
อำนาจซึไงติดอากรสตมป์ตามกฎหมาย ดยมีหลักฐานสดงตัวตนของผูຌมอบอำนาจละผูຌรับมอบอำนาจ ทัๅงนีๅหาก
ผูຌรับมอบอำนาจป็นบุคคลธรรมดาตຌองป็นผูຌทีไบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายลຌวทานัๅน
(๎ี สำนาหนังสือรับรองผลงานกอสรຌางพรຌอมทัๅงรับรองสำนาถูกตຌอง
(๏ี บัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ตามบบ฿นขຌอ ํ.๓ ิ๎ี ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัๅงนีๅ มืไอผูຌยืไนขຌอสนอดำนินการนบเฟล์อกสารตามบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ครบถຌวน
ถูกตຌองลຌว ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์จะสรຌางบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๓ ิ๎ี ฿หຌ
ดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ดังกลาว฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)
๐. การสนอราคา
๐.ํ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอ ละสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์ตามทีไกำหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์นีๅ ดยเมมีงืไอนเข ฿ด โ ทัๅงสิๅน ละจะตຌองกรอก
ขຌอความ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน พรຌอมทัๅงหลักฐานสดงตัวตนละทำการยืนยันตัวตนของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมตຌองนบ฿บ
สนอราคา฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)
๐.๎ ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอกรอกรายละอียดการสนอราคา฿น฿บสนอราคาตามบบอกสาร
ประกวดราคาจຌางกอสรຌางดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ิe-bidding) ขຌอ ํ.๎ ฿หຌครบถຌวนดยเมตຌองยืไน฿บจຌง
ปริมาณงานละราคา ละ฿บบัญชีรายการกอสรຌาง฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)

฿นการสนอราคา฿หຌสนอราคาป็นงินบาทละสนอราคาเดຌพียงครัๅงดียวละราคา
ดียว ดยสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌทຌาย฿บสนอราคา฿หຌถูกตຌอง
ทัๅงนีๅ ราคารวมทีไสนอจะตຌองตรงกันทัๅงตัวลขละตัวหนังสือ ถຌาตัวลขละตัวหนังสือเมตรงกัน ฿หຌถือตัวหนังสือป็น
สำคัญ ดยคิดราคารวมทัๅงสิๅนซึไงรวมคาภาษีมูลคาพิไม ภาษีอากรอืไน ละคา฿ชຌจายทัๅงปวงเวຌลຌว
ราคาทีไสนอจะตຌองสนอกำหนดยืนราคาเมนຌอยกวา ๒์ วัน ตัๅงตวันสนอราคาดย
ภาย฿นกำหนดยืนราคา ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองรับผิดชอบราคาทีไตนเดຌสนอเวຌละจะถอนการสนอราคามิเดຌ
๐.๏ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนอกำหนดวลาดำนินการกอสรຌางลຌวสรใจเมกิน ๕์ วัน นับ
ถัดจากวันลงนาม฿นสัญญาจຌางหรือจากวันทีไเดຌรับหนังสือจຌงจาก รงรียน ฿หຌริไมทำงาน
๐.๐ กอนสนอราคา ผูຌยืไนขຌอสนอควรตรวจดูรางสัญญา บบรูป ละรายการละอียด ฯลฯ
฿หຌถีไถຌวนละขຌา฿จอกสารประกวดราคาจຌางอิลใกทรอนิกส์ทัๅงหมดสียกอนทีไจะตกลงยืไนขຌอสนอตามงืไอนเข฿น
อกสารประกวดราคาจຌางอิลใกทรอนิกส์
๐.๑ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์฿นวันทีไ ๕ มษายน ๎๑๒๏ ระหวางวลา ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น. ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌถือ
ตามวลาของระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ป็นกณฑ์
มืไอพຌนกำหนดวลายืไนขຌอสนอละสนอราคาลຌว จะเมรับอกสารการยืไนขຌอสนอละ
สนอราคา฿ด โ ดยดใดขาด
๐.๒ ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองจัดทำอกสารสำหรับ฿ชຌ฿นการสนอราคา฿นรูปบบเฟล์อกสาร
ประภท PDF File (Portable Document Format) ดยผูຌยืไนขຌอสนอตຌองป็นผูຌรับผิดชอบตรวจสอบความครบถຌวน
ถูกตຌอง ละชัดจนของอกสาร PDF File กอนทีไจะยืนยันการสนอราคา ลຌวจึงสงขຌอมูล ิUpload) พืไอป็นการ
สนอราคา฿หຌกรงรียน ผานทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์
๐.๓ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์จะดำนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายวา ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนตาม
ขຌอ ํ.๒ ิํี หรือเม หากปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอราย
อืไน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอราคาทีไมีผลประยชน์รวมกันนัๅนออกจากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์วา กอนหรือ฿นขณะทีไ
มีการพิจารณาขຌอสนอ มีผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกระทำการอันป็นการขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรมตาม
ขຌอ ํ.๒ ิ๎ี ละคณะกรรมการฯ ชืไอวามีการกระทำอันป็นการขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนออกจากการป็นผูຌยืไนขຌอสนอ ละรงรียน จะพิจารณาลงทษผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาว
ป็นผูຌทิๅงงาน วຌนต รงรียน จะพิจารณาหในวาผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน มิ฿ชป็นผูຌริริไม฿หຌมีการกระทำดังกลาวละเดຌ฿หຌ
ความรวมมือป็นประยชน์ตอการพิจารณาของรงรียน
๐.๔ ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติ ดังนีๅ
(ํี ปฏิบัติตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
(๎ี ราคาทีไสนอจะตຌองป็นราคาทีไรวมภาษีมูลคาพิไม ละภาษีอืไน โ ิถຌามีี รวม
คา฿ชຌจายทัๅงปวงเวຌดຌวยลຌว
(๏ี ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองลงทะบียนพืไอขຌาสูกระบวนการสนอราคา ตามวัน วลา ทีไ
กำหนด
(๐ี ผูຌยืไนขຌอสนอจะถอนการสนอราคาทีไสนอลຌวเมเดຌ

(๑ี ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองศึกษาละทำความขຌา฿จ฿นระบบละวิธีการสนอราคาดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีไสดงเวຌ฿นวใบเซต์ www.gprocurement.go.th
๑. หลักกณฑ์ละสิทธิ฿นการพิจารณา
๑.ํ การพิจารณาผลการยืไนขຌอสนอประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ รงรียนจะพิจารณา
ตัดสินดย฿ชຌหลักกณฑ์ ราคา
๑.๎ การพิจารณาผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ
กรณี฿ชຌหลักกณฑ์ราคา฿นการพิจารณาผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ รงรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๑.๏ หากผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมี คุ ณสมบั ติเม ถูก ตຌองตามขຌอ ๎ หรือยืไนหลักฐานการยืไ น
ขຌอสนอเมถูกตຌอง หรือเมครบถຌวนตามขຌอ ๏ หรือยืไนขຌอสนอเมถูกตຌองตามขຌอ ๐ ลຌว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์จะเมรับพิจารณาขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน วຌนตผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดสนอ
อกสารทางทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะจຌางเมครบถຌวน หรือสนอรายละอียดตกตางเป
จากงืไอนเขทีไรงรียนกำหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระสำคัญละ
ความตกตางนัๅน เมมีผลทำ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือป็นการผิดพลาดลใกนຌอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน
๑.๐ รงรียนสงวนสิทธิ์เมพิจารณาขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมมีการผอนผัน ฿นกรณี
ดังตอเปนีๅ
(ํี เมปรากฏชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน฿นบัญชีรายชืไอผูຌรับอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชืไอผูຌซืๅออกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
ทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ของรงรียน
(๎ี เมกรอกชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวย
อิลใกทรอนิกส์
(๏ี สนอรายละอี ย ดตกต า งเปจากงื ไอ นเขที ไก ำหนด฿นอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ทีไป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำ฿หຌกิดความเดຌปรียบสียปรียบกผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน
๑.๑ ฿นการตัดสินการประกวดราคาอิลใ กทรอนิกส์หรือ฿นการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์หรือรงรียน มีสิทธิ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอชีๅจงขຌอทใจจริงพิไมติมเดຌ รงรียนมี
สิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอ เมรับราคา หรือเมทำสัญญา หากขຌอทใจจริงดังกลาวเมหมาะสมหรือเมถูกตຌอง
๑.๒ รงรียนทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับราคาตไำสุด หรือราคาหนึไงราคา฿ด หรือราคาทีไสนอ
ทัๅงหมดกใเดຌ ละอาจพิจารณาลือกจຌาง฿นจำนวน หรือขนาด หรือฉพาะรายการหนึไงรายการ฿ด หรืออาจจะยกลิก
การประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ดยเมพิจารณาจัดจຌางลยกใเดຌ สุดตจะพิจารณา ทัๅงนีๅ พืไอประยชน์ของทางราชการ
ป็นสำคัญ ละ฿หຌถือวาการตัดสินของรงรียนป็นดใดขาดผูຌยืไนขຌอสนอจะรียกรຌองคา฿ชຌจาย หรือคาสียหาย฿ด โ
มิเดຌ รวมทัๅง รงรียนจะพิจารณายกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ละลงทษผูຌยืไนขຌอสนอป็นผูຌทิๅงงาน เมวาจะ
ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม หากมีหตุทีไชืไอถือเดຌวายืไนขຌอสนอกระทำการดยเมสุจริต ชน
การสนออกสารอันป็นทใจ หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืไนมาสนอราคาทน ป็นตຌน
฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายที ไ สนอราคาตไ ำ สุด สนอราคาตไำจนคาดหมายเดຌว าเม อ าจ
ดำนินงานตามอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์เดຌ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์
หรือรงรียน จะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนชีๅจงละสดงหลักฐานทีไทำ฿หຌชืไอเดຌวาผูຌยืไนขຌอสนอสามารถดำนิ นงานตาม
อกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์฿หຌสรใจสมบูรณ์ หากคำชีๅจงเมป็นทีไรับฟังเดຌ รงรียน มีสิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอ

หรือเมรับราคาของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน ทัๅงนีๅผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวเมมีสิทธิรียกรຌองคา฿ชຌจายหรือคาสียหาย฿ด โ
จากรงรียน
๑.๓ กอนลงนาม฿นสัญญา รงรียน อาจประกาศยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิก ส์
หากปรากฏวามีการกระทำทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการประกวดราคาหรือทีไเดຌรับการคัดลือกมีผลประยชน์
รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูຌยืไน
ขຌอสนอรายอืไน หรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา
๒. การทำสัญญาจຌางกอสรຌาง
ผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์จะตຌองทำสัญญาจຌางตามบบสัญญา ดังระบุ฿นขຌอ
ํ.๏ หรือทำขຌอตกลงป็นหนังสือกับ รงรียน ภาย฿น ๓ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง ละจะตຌองวางหลักประกัน
สัญญาป็นจำนวนงินทากับรຌอยละ ๑ ของราคาคาจຌางทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ ฿หຌรงรียนยึดถือเวຌ฿นขณะทำ
สัญญาดย฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ
๒.ํ งินสด
๒.๎ ชใคหรือดราฟท์ทีไธนาคารซในสัไงจาย ซึไงป็นชใคหรือดราฟท์ลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดราฟท์
นัๅน ชำระตอจຌาหนຌาทีไ฿นวันทำสัญญา หรือกอนวันนัๅนเมกิน ๏ วันทำการ
๒.๏ หนังสือคๅำประกันของธนาคารภาย฿นประทศ ตามตั วอยางทีไคณะกรรมการนยบาย
กำหนด ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๐ ิ๎ี หรือจะป็นหนังสือคๅำประกันอิลใกทรอนิกส์ตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกำหนด
๒.๐ หนังสือคๅำประกันของบริษัทงินทุน หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพย์ทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชย์ละประกอบธุรกิจคๅำประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย ตาม
รายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือคๅำประกันของ
ธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายกำหนด ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๐ ิ๎ี
๒.๑ พันธบัตรรัฐบาลเทย
หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌ ดยเมมีดอกบีๅยภาย฿น ํ๑ วันนับถัดจากวันทีไผูຌชนะการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส์ ิผูຌรับจຌางี พຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาจຌางลຌว
๓. คาจຌางละการจายงิน
รงรียนจะจายคาจຌางตอหนวยของงานตละรายการทีไเดຌทำสำรใจจริงตามราคาตอหนวย ทีไ
กำหนดเวຌ฿น฿บจຌงปริมาณงานละราคา นอกจาก฿นกรณีตอเปนีๅ
(ํี มืไอปริมาณงานทีไทำสรใจจริง฿นสวนทีไกินกวารຌอยละ ํ๎๑ ิหนึไงรຌอยยีสไ ิบหຌาี ตเมกิน
รຌอยละ ํ๑์ ิหนึไงรຌอยหຌาสิบี ของปริมาณงานทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาหรือ฿บจຌงปริมาณงานละราคา จะจาย฿หຌ฿น
อัตรารຌอยละ ๕์ ิกຌาสิบี ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๎ี มือไ ปริมาณงานทีไทำสรใจจริง฿นสวนทีไกินกวารຌอยละ ํ๑์ ิหนึไงรຌอยหຌาสิบี ของปริมาณ
งานทีไกำหนดเวຌ฿นสัญญาหรือ฿บจຌงปริมาณงานละราคา จะจาย฿หຌ฿นอัตรารຌอยละ ๔๏ ิปดสิบสามี ของราคาตอ
หนวยตามสัญญา
(๏ี มืไอปริมาณงานทีไทำสรใจจริงนຌอยกวารຌอยละ ๓๑ ิจใดสิบหຌาี ของปริมาณงานทีไกำหนด
เวຌ฿นสัญญาหรือ฿บจຌงปริมาณงานละราคา จะจาย฿หຌตามราคาตอหนวย฿นสัญญา ละจะจายพิไมชดชยป็นคา
overhead ละ mobilization สำหรับงานรายการนัๅน ฿นอัตรารຌอยละ ํ๓ ิสิบจใดี ของผลตางระหวางปริมาณงาน
ทัๅงหมดของงานรายการนัๅนตามสัญญาดยประมาณ กับปริมาณงานทีไทำสรใจจริงคูณดຌวยราคาตอหนวยตามสัญญา
ทัๅงนีๅ การจายงินพิไมชดชยป็นคา Overhead ละ Mobilization ดังกลาว ผูຌวาจຌางจะจาย฿หຌกຌผูຌรับจຌาง฿นงวด
สุดทຌายของการจายงินคางานตามสัญญา

(๐ี รงรียนจะจายงินทีไพิไมขึๅนตาม ิํี ละ ิ๎ี ดังกลาวขຌางตຌน ฿นงวดสุดทຌายของการ
จายงิน หรือกอนงวดสุดทຌายของการจายงิน ตามทีไรงรียนจะพิจารณาตามทีไหในสมควร วຌนตกรณีทีไรงรียน
พิจารณาหในวาปริมาณงานทีไทำสรใจจริงดังกลาว มิเดຌมีสวนกีไยวขຌองกับงานอืไนทีไหลือ อีกทัๅงงานทีไหลืออยูกใมิเดຌมี
ผลกระทบตอการจายงินคางานทีไลຌวสรใจจริง฿นงวดดังกลาว ทัๅงนีๅ รงรียน อาจจายงินทีไพิไมขึๅน฿หຌกผูຌรับจຌาง
พรຌอมกับการจายงินคางานงวดนันๅ โ ละการพิจารณาวางาน฿ดอยู฿นหลักกณฑ์ดังกลาวหรือเมป็นดุลพินิจดย
ดใดขาดของรงรียน
๔. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจຌางนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์นีๅ หรือขຌอตกลงจຌางป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนีๅ
๔.ํ กรณีทีไผูຌรับจຌางนำงานทีไรับจຌางเปจຌางชวง฿หຌผูຌอืไนทำอีกทอดหนึไงดยเมเดຌรับอนุญาตจาก
รงรียน จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกลาวป็นจำนวนรຌอยละํ์.์์ ของวงงินของงานจຌางชวงนัๅน
๔.๎ กรณีทีไผูຌรับจຌางปฏิบัติผิดสัญญาจຌางกอสรຌาง นอกหนือจากขຌอ ๔.ํ จะกำหนดคาปรับ
ป็นรายวันป็นจำนวนงินตายตัว฿นอัตรารຌอยละ์.ํ์ ของราคางานจຌาง
๕. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ซึไงเดຌทำสั ญญาจຌาง ตามบบ ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ หรือ
ขຌอตกลงจຌางป็นหนังสือลຌวตกรณี จะตຌองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจຌางทีไกิดขึๅนภาย฿นระยะวลา เม
นຌอยกวา ํ ปี นับถัดจากวันทีไ รงรียนเดຌรับมอบงาน ดยตຌองรีบจัดการซอมซมกຌเข฿หຌ฿ชຌการเดຌดีดังดิม
ภาย฿น ํ๑ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงความชำรุดบกพรอง
ํ์. ขຌอสงวนสิทธิ฿นการยืไนขຌอสนอละอืไน โ
ํ์.ํ งินคาจຌางสำหรับงานจຌางครัๅงนีๅ เดຌมาจากงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๎๑๒๏
การลงนาม฿นสัญญาจะกระทำเดຌตอมืไอ รงรียนเดຌรับอนุมัติงินคากอสรຌางจากงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๎๑๒๏
ํ์.๎ มืไอรงรียนเดຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ด฿หຌป็นผูຌรับจຌาง ละเดຌตกลงจຌาง ตามการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์ลຌว ถຌาผูຌรับจຌางจะตຌองสัไงหรือนำสิไงของมาพืไองานจຌางดังกลาวขຌามาจากตางประทศ
ละของนัๅนตຌองนำขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางทีไมีรือเทยดินอยู ละสามารถ฿หຌบริการรับขนเดຌตามทีไรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงป็นผูຌรับจຌางจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนีๅ
(ํี จຌงการสัไงหรือนำสิไงของดังกลาวขຌามาจากตางประทศตอกรมจຌาทา ภาย฿น ๓
วัน นับตัๅงตวันทีไผูຌรับจຌางสัไงหรือซืๅอของจากตางประทศ วຌนตป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ
(๎ี จัดการ฿หຌสิไงของดังกลาวบรรทุกดยรือเทย หรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับรือเทย
จากตางประทศมายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากกรมจຌาทา ฿หຌบรรทุกสิไงของนัๅน ดยรืออืไนทีไมิ฿ชรือ
เทย ซึไง จะตຌองเดຌรับอนุญาตชนนัๅนกอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือป็นของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวง คมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน
(๏ี ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตาม ิํี หรือ ิ๎ี ผูຌรับจຌางจะตຌองรับผิดตามกฎหมายวาดຌวย
การสงสริมการพาณิชยนาวี
ํ์.๏ ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงรงรียนเดຌคัดลือกลຌว เมเปทำสัญญาหรือขຌอตกลงจຌางป็นหนังสือ
ภาย฿นวลาทีไกำหนดดังระบุเวຌ฿นขຌอ ๓ รงรียนจะริบหลักประกันการยืไนขຌอสนอ หรือรียกรຌองจากผูຌออกหนังสือคๅำ

ประกัน การยืไนขຌอสนอทันที ละอาจพิจารณารียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌความสียหายอืไน ิถຌามีี รวมทัๅงจะพิจารณา฿หຌป็นผูຌ
ทิๅงงาน ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
ํ์.๐ รงรียนสงวนสิทธิ์ทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเข หรือขຌอกำหนด฿นบบสัญญาหรือขຌอตกลง
จຌางป็นหนังสือ฿หຌป็นเปตามความหในของสำนักงานอัยการสูงสุด ิถຌามีี
ํ์.๑ ฿นกรณีทีไอกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส์นีๅ มีความขัดหรือยຌงกัน
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของรงรียน คำวินิจฉัยดังกลาว฿หຌถือป็นทีไสุด ละผูຌยืไนขຌอสนอเมมีสิทธิ
รียกรຌองคา฿ชຌจาย฿ด โ พิไมติม
ํ์.๒ รงรียน อาจประกาศยกลิกการจัดจຌาง฿นกรณีตอเปนีๅเดຌ ดยทีไผูຌยืไนขຌอสนอจะ
รียกรຌองคาสียหาย฿ด โ จากรงรียนเมเดຌ
(ํี รงรียนเมเดຌรับการจัดสรรงินทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดจຌางหรือเดຌรับจัดสรรตเมพียง
พอทีไจะทำการจัดจຌางครัๅงนีๅตอเป
(๎ี มีการกระทำทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการจัดจຌางหรือทีไเดຌรับการคัดลือกมี
ผลประยชน์รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา
(๏ี การทำการจัดจຌางครัๅงนีๅตอเปอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกรงรียน หรือกระทบ
ตอประยชน์สาธารณะ
(๐ี กรณีอืไน฿นทำนองดียวกับ ิํี ิ๎ี หรือ ิ๏ี ตามทีไกำหนด฿นกฎกระทรวงซึไงออก
ตามความ฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
ํํ. การปรับราคาคางานกอสรຌาง
การปรับราคาคางานกอสรຌางตามสูตรการปรับราคาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๑ จะนำมา฿ชຌ฿นกรณีทีไ คา
งานกอสรຌางลดลงหรือพิไมขึๅน ดยวิธีการตอเปนีๅ
ตามงืไอนเข หลักกณฑ์ สูตรละวิธีคำนวณทีไ฿ชຌกับสัญญาบบปรับราคาเดຌตามมติคณะรัฐมนตรี
มืไอวันทีไ ๎๎ สิงหาคม ๎๑๏๎ รืไอง การพิจารณาชวยหลือผูຌประกอบอาชีพงานกอสรຌาง ตามหนังสือสำนักลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทีไ นร ์๎์๏/ว ํ์๕ ลงวันทีไ ๎๐ สิงหาคม ๎๑๏๎
สูตรการปรับราคา ิสูตรคา K) จะตຌองคงทีไทีไระดับทีไกำหนดเวຌ฿นวันลຌวสรใจตามทีไกำหนดเวຌ฿น
สัญญา หรือภาย฿นระยะวลาทีไรงรียนเดຌขยายออกเป ดยจะ฿ชຌสูตรของทางราชการทีไเดຌระบุ฿นขຌอ ํ.๑
ํ๎. การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
฿นระหวางระยะวลาการกอสรຌาง ผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌป็นผูຌรับจຌางตຌองปฏิบัติ
ตามหลักกณฑ์ทีไกฎหมายละระบียบเดຌกำหนดเวຌดยครงครัด
ํ๏. การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
รงรียน สามารถนำผลการปฏิบัติงานลຌวสรใจตามสัญญาของผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก
฿หຌป็นผูຌรับจຌางพืไอนำมาประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
ทัๅงนีๅ หากผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกเมผานกณฑ์ทีไกำหนดจะถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือ
ทำสัญญากับรงรียน เวຌชัไวคราว
รงรียนหนองกลายิราษฎร์อุทิศวิทยาี
31 มีนาคม โ5ๆใ

รายการปริมาณงานละราคา
บบ ปร. 4(ก)
งานปรับปรุง/ ซอมซม ครงการปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.202 ละอาคารอนกประสงค์รงอาหาร
สถานที่กอสรຌาง รงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
สพป./สพม. สพป.อุตรดิตถ์ ขต1
ประมาณราคามื่อวันที่
ประมาณราคาดย
18 มีนาคม 2563
นายสารช ดีวิจิตร
ลาดับที่

รายการ

1.0 งานปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช. 202
1.1 งานรีๅอถอน
รืๅอถอนกระบืๅองมุงหลังคาลอนคู
รืๅอถอนฝาผนังไมຌชัๅนทีไ 2 ทัๅงหมด
รืๅอถอนฝ้าพดานไมຌ (ภายนอก)
รืๅอถอนชิงชายไมຌนืๅอขใง
2.0 งานปรับปรุงซอมซม
2.1 งานหลังคา/ครงหลังคา
ผนมทัลชีท หนา 0.35 มม. พรຌอมอุปกรณ์ยึด
ครอบสันหลังคามทัลชีท หนา 0.35 มม. พรຌอมอุปกรณ์ยึด
พรຌอมอุปกรณ์ยึด
ชิงชายไมຌสารใจรูป 1"x 6"
ปิดชิงชายไมຌสารใจรูป 1" x 8"
คารงมุงมทัลชีท
รวม

จานวน

หนวย

คาวัสดุ
ราคาตอหนวย จานวนงิน

350.75 ตร.ม.
186.00 ตร.ม.
127.00 ตร.ม.
84.00 ม.

-

350.75 ตร.ม.
53.00 ม.

135.00
85.00

84.00 ม.
84.00 ม.
350.75 ตร.ม.

70.00
95.00
-

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌประมาณราคา
(นายสารช ดีวิจิตร)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางพัชรินทร์ ชานาญ)

47,351.25
4,505.00
5,880.00
7,980.00
65,716.25

คารงงาน
ราคาตอหนวย จานวนงิน

30.00
30.00
30.00
25.00

50.00
40.00
40.00
70.00

รวมคาวัสดุ
ละคารงงาน

10,522.50
5,580.00
3,810.00
2,100.00
2,650.00

10,522.50
5,580.00
3,810.00
2,100.00
47,351.25
7,155.00

3,360.00
3,360.00
24,552.50
55,935.00

9,240.00
11,340.00
24,552.50
121,651.25

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางศรีวรรณ ภูนวล)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นายสารช ดีวิจิตร)
ผูຌอานวยการรงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

หมายหตุ

ขนไป
ขนไป
ขนไป

รายการปริมาณงานละราคา
บบ ปร. 4(ก)
งานปรับปรุง/ ซอมซม ครงการปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.202 ละอาคารอนกประสงค์รงอาหาร
สถานที่กอสรຌาง รงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
สพป./สพม. สพป.อุตรดิตถ์ ขต1
รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คารงงาน
ลาดับที่
รายการ
จานวน หนวย
หมายหตุ
ราคาตอหนวย จานวนงิน ราคาตอหนวย จานวนงิน ละคารงงาน
2.2 งานฝ้าพดาน
ฝ้าพดานไมຌทียม (ฝ้าพดานภายนอก)
ครงคราวหลใกซุบสังกะสี
2.3 งานผนัง
งานผนังชัๅนบน
ไมຌฝาสารใจรูป 6" พรຌอมอุปกรณ์ยึด
คารงขຌาไมຌฝาสารใจรูป
2.5 งานบันได
ซอมซมบันไดไมຌ+ราวบันได
2.7 งานสี
งานสีนๅาอะคริลิค (ผนังชัๅนลาง)
สีนๅามัน
รวมหนຌา 2
สรุปคางาน หนຌา 1-2

127.00 ตร.ม.

295.00

37,465.00

-

195.00 ตร.ม.
186.00 ตร.ม.

175.00
-

34,125.00
18,200.00
13,072.00
102,862.00
168,578.25

88.00

1.00

งาน

455.00 ตร.ม.
304.00 ตร.ม.

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌประมาณราคา
(นายสารช ดีวิจิตร)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางพัชรินทร์ ชานาญ)

40.00
43.00

-

16,368.00
3,500.00
3,500.00
34.00 15,470.00
35.00 10,640.00
45,978.00
101,913.00

37,465.00 วัสดุ+คารง

34,125.00
16,368.00
3,500.00 วัสดุ+คารง
33,670.00
23,712.00
148,840.00
270,491.25

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางศรีวรรณ ภูนวล)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นายสารช ดีวิจิตร)
ผูຌอานวยการรงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

รายการปริมาณงานละราคา

บบ ปร. 4(ก)

งานปรับปรุง/ ซอมซม ครงการปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.202 ละอาคารอนกประสงค์รงอาหาร
สถานที่กอสรຌาง รงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
สพป./สพม. สพป.อุตรดิตถ์ ขต1
รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คารงงาน
ลาดับที่
รายการ
จานวน หนวย
หมายหตุ
ราคาตอหนวย จานวนงิน ราคาตอหนวย จานวนงิน ละคารงงาน
2.0 งานอาคารอนกประสงค์รงอาหาร (กอสรຌางกันสาด)
2.1 งานรืๅอถอน
รืๅอถอนหลังคากันสาดดิม+ครงคราวไมຌ
2.2 งานครงหลังคากันสาด
หลใกสีไหลีไยมจัตตุรัส ขนาด 6"x2"x3.2 มม.
หลใกสีไหลีไยมจัตตุรัส ขนาด 4"x2"x2.3 มม.
หลใกตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.
ผนพลทหลใก ขนาด 6"x 6"x 9 มม. พรຌอมอุปกรณ์ยึด
คารงชืไอมครงหลังคากันสาด

-

97.00 ตร.ม.
12.00
34.00
12.00
10.00
127.30

รวมหนຌา 3
สรุปคางาน หนຌา 1-3

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌประมาณราคา
(นายสารช ดีวิจิตร)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางพัชรินทร์ ชานาญ)

ทอน
ทอน
ทอน
ผน
ตร.ม

1,393.00
752.00
803.00
250.00
-

16,716.00
25,568.00
9,636.00
2,500.00
-

54,420.00
222,998.25

-

30.00

2,910.00

11.00

1,400.30

4,310.30
106,223.30

-

2,910.00 ขนไป
16,716.00
25,568.00
9,636.00
2,500.00 วัสดุ+คารง
1,400.30

58,730.30
329,221.55

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางศรีวรรณ ภูนวล)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นายสารช ดีวิจิตร)
ผูຌอานวยการรงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

รายการปริมาณงานละราคา
บบ ปร. 4(ก)
งานปรับปรุง/ ซอมซม ครงการปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.202 ละอาคารอนกประสงค์รงอาหาร
สถานที่กอสรຌาง รงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
สพป./สพม. สพป.อุตรดิตถ์ ขต1
รวมคาวัสดุ
คาวัสดุ
คารงงาน
ลาดับที่
รายการ
จานวน หนวย
หมายหตุ
ราคาตอหนวย จานวนงิน ราคาตอหนวย จานวนงิน ละคารงงาน
2.3 งานหลังคากันสาด
ผนมทัลชีท หนา 0.35 มม. พรຌอมอุปกรณ์ยึด
ชิงชายไมຌนืๅอขใง 1"x6"
ชิงชายไมຌนืๅอขใง 1"x8"
คารงมุงหลังคามทัลชีท

127.30 ตร.ม.
67.00 ม.
67.00 ม.
127.30 ตร.ม.

135.00
70.00
95.00
-

17,185.50
4,690.00
6,365.00
-

2.4 งานสี
สีกันสนิม
สีนๅามัน

140.00 ตร.ม.
140.00 ตร.ม.

40.00
43.00

5,600.00
6,020.00

รวมหนຌา 4
สรุปคางาน หนຌา 1-4

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌประมาณราคา
(นายสารช ดีวิจิตร)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางพัชรินทร์ ชานาญ)

39,860.50
262,858.75

40.00
40.00
70.00

2,680.00
2,680.00
8,911.00

17,185.50
7,370.00
9,045.00
8,911.00

35.00
35.00

4,900.00
4,900.00

10,500.00
10,920.00

24,071.00
130,294.30

63,931.50
393,153.05

(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นางศรีวรรณ ภูนวล)
(ลงชืไอ)..........................................................ผูຌรับรองความถูกตຌอง
(นายสารช ดีวิจิตร)
ผูຌอานวยการรงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

สรุปคาปรับปรุง ซอมซม






งานกอสรຌาง
สถานที่กอสรຌาง
หนวยงาน
บบ ปร.4 ที่นบ
ประมำณรำคำมื่อวันที่

ลาดับที่
1

บบ ปร.5(ก)

ครงกำรปรับปรุงซอมซมอำคำรรียน สปช.202 ละอำคำรอนกประสงค์รงอำหำร
รงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) อาภอ/ขต มือง
สพป.อุตรดิตถ์ ขต1
จำนวน
4 ผน
18 มีนำคม 2563

รายการ
สวนคำงำนตຌนทุน

คางานตຌนทุน

Factor F

หนวย : บาท
393,153.05

(หຌำสนหนึ่งหมื่นสี่พันบำทถຌวน)

คากอสรຌาง
หนวย : บาท

1.3074

514,008.30

รวมคำกอสรຌำง
ยอดสุทธิ

514,008.30
514,000.00

ผู้ประมาณราคา

...............................................................................................
(นายสาโรช ดีวิจิตร)

รับรองความถูกต้อง

...............................................................................................
(นางพัชรินทร์ ชานาญ)

รับรองความถูกต้อง

...............................................................................................
(นางศรีวรรณ ภูนวล)

ตรวจสอบความถูกต้อง ...............................................................................................
(นายสาโรช ดีวิจิตร)
ผูຌอำนวยกำรรงรียนหนองกลำย(รำษฎร์อุทิศวิทยำ)

หมายหตุ

**

สรุปคาปรับปรุง ซอมซม

บบ ปร. 6

งานกอสรຌาง ครงการปรับปรุงซอมซมอาคารรียน สปช.202 ละอาคารอนกประสงค์รงอาหาร
สถานที่กอสรຌาง รงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
อาภอ/ขต มือง
หนวยงาน
สพป.อุตรดิตถ์ ขต1
บบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 ละ Factor F ทัๅงหมด
จานวน
6
ผน
ประมาณราคามืไอวันทีไ
18 มีนาคม 2563
ลาดับที่
1

คากอสรຌาง
หนวย : บาท

รายการ
สรุป
สวนคางาน

สรุป

หมายหตุ

514,000.00

รวมคากอสรຌางป็นงินทัๅงสิๅน
(หຌาสนหนึไงหมืไนสีไพันบาทถຌวน)

ผูຌประมาณราคา

...........................................................................................

รับรองความถูกตຌอง

...........................................................................................

รับรองความถูกตຌอง

...........................................................................................

ตรวจสอบความถูกตຌอง

...........................................................................................

514,000.00

**

(นายสารช ดีวิจิตร)
(นางพัชรินทร์ ชานาญ)
(นางศรีวรรณ ภูนวล)
(นายสารช ดีวิจิตร)

ผูຌอานวยการรงรียนหนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)

