เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-bidding)
เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑
การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารวิ ทยบริ การ วิ ทยาลัยนาฏศิ ลปพัทลุง
ตามประกาศ วิ ทยาลัยนาฎศิ ลปพัทลุง
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า "วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ณ วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง ๑๕๐ หมูท่ ่ี ๑ ตาบลควนมะพร้าว อาเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทัวไป
่
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ม่ี ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีก่ าหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชวคราว
ั่
เนื่องจากเป็ นผูท้ ไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผู้
ทิง้ งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ ุคคลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็ น
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ ุคคลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอื่นทีเ่ ข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ ์หรือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูย้ น่ ื ข้อเสนอได้มคี าสังให้
่ สละเอกสิทธิ ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยีส่ บิ แปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเ่ ป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุงเชื่อถือ
ผูย้ น่ ื ข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัตดิ า้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผูเ้ ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเ่ ข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่ นิตบิ ุคคลแต่ละนิติ
บุคคลทีเ่ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้มขี อ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ ่นื เสนอราคาได้
ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๒.๑๓ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผูย้ น่ ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็ นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยน่ื สาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด ให้ยน่ื สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ อื
หุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นิตบิ ุคคล ให้
ยืน่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ นั ้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทีม่ ไิ ด้ถอื สัญชาติไทย พร้อม
ทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ น่ื ข้อเสนอเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ยน่ื
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิม่ เติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผ่ี ยู้ ่นื ข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบ
อานาจ ทัง้ นี้หากผูร้ บั มอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ บ่ี รรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึง่ จะต้องแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทัง้ กาไรไว้ดว้ ย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทัง้ นี้ เมือ่ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มเี งือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ น่ื ข้อเสนอโดย
ไม่ตอ้ งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทัง้ นี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงไว้
แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งจาก วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุง ให้เริม่ ทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ น่ื ข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด
ฯลฯ ให้ถถ่ี ว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทงั ้ หมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ข้อเสนอตาม
เงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถอื ตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็ นการเสนอราคาให้แก่วทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ น่ ื ข้อเสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ น่ื
ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะทีม่ กี ารพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ น่ ื ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ และวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จะ
พิจารณาลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ ง้ิ งาน เว้นแต่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ่นื
ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๔.๘ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็ นราคาทีร่ วมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีอ่นื ๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ทีก่ าหนด
(๔) ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคา
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ น่ ื ข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ จานวน ๒,๘๘๐,๑๕๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนแปดหมืน่ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารเซ็นสังจ่
่ าย ซึง่ เป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรือด
ราฟท์นนั ้ ชาระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทีย่ ่นื ข้อเสนอ หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีทผ่ี ยู้ น่ ื ข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารสังจ่
่ ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่ง
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้วทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุงตรวจสอบความถูกต้องในวันที๒
่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีทผ่ี ยู้ น่ ื ข้อเสนอทีย่ น่ ื ข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่อื ผูย้ น่ื ข้อเสนอในหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่ ให้ระบุช่อื กิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ
(๒) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่ ให้ระบุช่อื ผูเ้ ข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ
ทัง้ นี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจะคืนให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอหรือผู้
ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้พจิ ารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูช้ นะ
การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผยู้ น่ ื ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ซง่ึ เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวม
สูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คนื ได้ต่อเมือ่ ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผูย้ น่ื ข้อเสนอได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มดี อกเบีย้
๖. หลักเกณฑ์และสิ ทธิ ในการพิ จารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปพัทลุงจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืน่ ข้อเสนอ วิทยาลัยนาฏศิลป
พัทลุงจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผยู้ น่ื
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจ่ี ะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุงกาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระสาคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ น่ื

ข้อเสนอรายนัน้
๖.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงสงวนสิทธิ ์ไม่พจิ ารณาข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอโดยไม่ม ี
การผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชื่อผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ อ้ื เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ น่ื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเ่ี ป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มีสทิ ธิให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงมีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงทรงไว้ซง่ึ สิทธิทจ่ี ะไม่รบั ราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิ ารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงเป็ นเด็ดขาดผูย้ น่ื
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ น่ ื ข้อเสนอเป็ นผูท้ ง้ิ งาน ไม่ว่าจะเป็ นผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือก
หรือไม่กต็ าม หากมีเหตุทเ่ี ชื่อถือได้ว่ายืน่ ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรือใช้ช่อื บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีทผ่ี ยู้ ่นื ข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จะให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานทีท่ าให้เชื่อได้ว่าผูย้ น่ื
ข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็ นทีร่ บั
ฟั งได้ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง มีสทิ ธิทจ่ี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี้ผยู้ น่ื
ข้อเสนอดังกล่าวไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือทีไ่ ด้รบั
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน

ข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็ นหนังสือกับวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ทธ่ี นาคารเซ็นสังจ่
่ าย ซึง่ เป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันทีท่ ใ่ี ช้เช็คหรื
อดราฟท์นนั ้ ชาระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทาสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุ โลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้าประกันของธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผ่ ชู้ นะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิ น
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจะจ่ายค่าจ้างซึง่ ได้รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอ่นื ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็ น จานวน ๑๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน-งานรือ้ ถอนอาคารเดิมแล้วเสร็จ-งานถมดิน,ปรับพืน้ ทีแ่ ละวางผังกาหนดตาแหน่งอาคาร
แล้วเสร็จ-งานก่อสร้างสานักงานโครงการชัวคราวและจั
่
ดทาแผนงานโครงการแล้วเสร็จ-งานเจาะสารวจชัน้ ดิน
พร้อมหนังสือรับรองผลการเจาะสารวจชัน้ ดินแล้วเสร็จ-งานตอกเสาเข็มหรือเสาเข็มเจาะ แล้วเสร็จ ๕๐% ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-งานตอกเสาเข็ม หรือเสาเข็มเจาะส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดแล้วเสร็จ-งานหล่อคอนกรีตฐาน
ราก เสาตอม่อ คสล.แล้วเสร็จ-งานทาบ่อเกราะ บ่อซึม และถังน้าใต้ดนิ พร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ แล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-งานหล่อคอนกรีตคาน คสล.ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-งานหล่อคอนกรีตเสา คสล.ชัน้ ที่ ๑
แล้วเสร็จ-งานวางพืน้ สาเร็จรูปและเทพืน้ คสล.ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-งานหล่อบันได คสล. ขึน้ ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-งาน
หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ คสล.ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ ให้
แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-งานหล่อคอนกรีตคาน คสล.ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-งานหล่อคอนกรีตเสา คสล.ชัน้ ที่ ๒

แล้วเสร็จ-งานวางพืน้ สาเร็จรูปและเทพืน้ คสล.ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-งานหล่อบันได คสล. ขึน้ ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จงานหล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ คสล.ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชัน้ ที่ ๒ แล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-งานหล่อคอนกรีตคาน คสล.ชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ-งานหล่อคอนกรีตเสา คสล.ชัน้ ที่ ๓
แล้วเสร็จ-งานวางพืน้ สาเร็จรูปและเทพืน้ คสล.ชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ-งานหล่อบันได คสล.ขึน้ ชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ-งาน
หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ คสล.ชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-งานหล่อคอนกรีตคาน คสล. ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-งานหล่อคอนกรีตเสา คสล.ชัน้ ที่ ๔
แล้วเสร็จ-งานวางพืน้ สาเร็จรูปและเทพืน้ คสล.ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-งานหล่อบันได คสล.ขึน้ ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-งาน
หล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ คสล. ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีตชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-ก่อ
อิฐผนัง ติดตัง้ วงกล พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล.ชัน้ ที่ ๑แล้วเสร็จ-เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อ
สาหรับร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่าง ๆ ชัน้ ที่ ๑แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-งานหล่อคอนกรีคาน คสล.ชัน้ หลังคาแล้วเสร็จ-งานวางพืน้ สาเร็จรูปและเทพืน้ คสล.
ชัน้ หลังคา แล้วเสร็จ-งานหล่อบันได คสล.ขึน้ ชัน้ หลังคาแล้วเสร็จ-งานหล่อคอนกรีตช่องลิฟท์ คสล.แล้วเสร็จ-ทา
การก่อสร้างส่วนต่าง ๆของงานโครงสร้างส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดแล้วเสร็จ-วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในคอนกรีต
ส่วนทีเ่ หลือแล้วเสร็จ-ก่ออิฐผนัง ติดตัง้ วงกบพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล.ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-เดิน
ท่อระบบสุขาภิบาลท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้ าสายโทรศัพท์และท่อระบบต่างๆชัน้ ที๒
่ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ก่ออิฐผนัง ติดตัง้ วงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล.ชัน้ ที๓่ แล้ว
เสร็จ-เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่าง ๆชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ-ทา
การร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และสายระบบต่าง ๆ ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-ฉาบปูนภายใน และภายนอกอาคาร
ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ก่ออิฐผนัง ติดตัง้ วงกบ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล.ชัน้ ที่ ๔แล้ว
เสร็จ-เดินท่อระบบสุขาภิบาล ท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และท่อระบบต่าง ๆ ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-ทา
การร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และสายระบบต่าง ๆ ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-ฉาบปูนภายในและภายนอกอาคาร ชัน้
ที่ ๒ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ทาการร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และสายระบบต่าง ๆ ชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ-ฉาบปูน
ภายใน และภายนอกอาคาร ชัน้ ที่ ๓ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผนังบุกระเบือ้ งเซรามิค ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผิว
พืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผิวพืน้ หินขัด ฝั งเส้น PVC ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-ตกแต่งบันได

ผิวหินขัด ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ โครงเคร่าฝ้ าเพดาน ชัน้ ที่ ๑ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ทาการร้อยสายไฟฟ้ า สายโทรศัพท์และสายระบบต่าง ๆ ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-ฉาบปูน
ภายใน และภายนอกอาคาร ชัน้ ที่ ๔ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผนังบุกระเบือ้ งเซรามิค ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผิว
พืน้ ปูกระเบือ้ งเซรามิค ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผิวพืน้ หินขัด ฝั งเส้น PVC ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-ตกแต่งบันได
ผิวหินขัด ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ โครงเคร่าฝ้ าเพดาน ชัน้ ที่ ๒ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ แผ่นฝ้ าเพดาน ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐วัน

งวดที่ ๑๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ตกแต่งผิวพืน้ หินขัด ฝั งเส้น PVC ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ตกแต่งบันไดผิวหินขัด ชัน้ ที่
๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ โครงเคร่าฝ้ าเพดาน ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ แผ่นฝ้ าเพดาน ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้
เครือ่ งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้า ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ผนังห้องน้ าสาเร็จรูป ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้ว
เสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ตกแต่งผนังกระจกเงา ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ตกแต่งผนังบานเฟี้ ยม PVC ชัน้ ที่ ๓,๔
แล้วเสร็จ-ติดตัง้ เครือ่ งสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบห้องน้ า ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ผนังห้องน้ าสาเร็จรูป ชัน้ ที่
๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ประตู หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ราวบันไดและส่วนประกอบบันได
ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ เครือ่ งปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ชนั ้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ -ติดตัง้ ดวงโคมไฟฟ้ า สวิตซ์
เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ ชัน้ ที่ ๑,๒ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้ปฏิบตั งิ าน เมือ่ ผู้
รับจ้างได้ปฏิบตั งิ าน ดังนี้-ตกแต่งผนังเกล็ดอลูมเิ นียม (Louver) แล้วเสร็จ-ตกแต่งผนังเหล็กรีดลอนเคลือบสี
(Metal Sheet) แล้วเสร็จ-ตกแต่งผิวพืน้ ปูกระเบือ้ งยาง ชัน้ ที่ ๑,๒,๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ประตู หน้าต่างพร้อม
อุปกรณ์ ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ราวบันไดและส่วนประกอบบันได ชัน้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้
เครือ่ งปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์ชนั ้ ที่ ๓,๔ แล้วเสร็จ-ติดตัง้ ดวงโคมไฟฟ้ า สวิตช์ เต้ารับพร้อมอุปกรณ์ชนั ้ ที่
๓,๔ แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน
งวดที่ ๑๕ (งวดสุดท้าย) เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมือ่ ผูร้ บั จ้างได้
ปฏิบตั งิ านทัง้ หมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือ รวมทัง้ ทาสถานทีก่ ่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้าง
เป็ นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีทผ่ี รู้ บั จ้างนางานทีร่ บั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ ่นื ทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝืนดังกล่าวเป็ นจานวนร้อยละ๑๐.๐๐ของวงเงิน
ของงานจ้างช่วงนัน้

๙.๒ กรณีทผ่ี รู้ บั จ้างปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่า
ปรับเป็ นรายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซง่ึ ได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้รบั มอบงาน โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิ ทธิ ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมือ่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้รบั อนุ มตั เิ งิน
ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมือ่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้คดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และได้
ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสังหรื
่ อนาสิง่ ของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึง่ เป็ นผูร้ บั จ้างจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสังหรื
่ อนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ รู้ บั จ้างสังหรื
่ อซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีร่ ฐั มนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สงิ่ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ สี ทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรือ
อื่นทีม่ ใิ ช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของทีร่ ฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีทไ่ี ม่ปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ น่ ื ข้อเสนอซึง่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือภายในเวลาทีก่ าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงจะริบหลักประกันการ
ยืน่ ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผู้ทง้ิ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีทเ่ี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขัดหรือ
แย้งกันผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถอื เป็ นทีส่ ุด
และผูย้ น่ ื ข้อเสนอไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิม่ เติม

๑๑.๖ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยทีผ่ ู้
ยืน่ ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ได้
(๑) วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงไม่ได้รบั การจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะทาการจัดจ้างครัง้ นี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาทีเ่ ข้าลักษณะผูย้ น่ื ข้อเสนอทีช่ นะการจัดจ้างหรือทีไ่ ด้รบั การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย้ น่ ื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครัง้ นี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่วทิ ยาลัยนาฏ
ศิลปพัทลุง หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่นื ในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ซึง่ ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีท่ี
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิม่ ขึน้ โดยวิธกี ารต่อไปนี้
ตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธคี านวณทีใ่ ช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ ง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงทีท่ ร่ี ะดับทีก่ าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีก่ าหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาทีว่ ทิ ยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราชการทีไ่ ด้
ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมือ่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้คดั เลือกผูย้ น่ื ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผูย้ น่ ื ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั งิ านก่อสร้างดังกล่าว ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้อง
มีและใช้ผผู้ ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมอื ช่างหรือผูผ้ ่านการทดสอบมาตราฐานฝีมอื ช่างจาก หรือผูผ้ ่านการ
ทดสอบมาตราฐานฝีมอื ช่างจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ หรือผูม้ วี ุฒบิ ตั รระดับ ปวช.
ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อย
ละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ วิศวกรโยธา
๑๓.๒ วิศวกรไฟฟ้ า
๑๔. การปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างต้อง
ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี ฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕.. การประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของผูป้ ระกอบการ

วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง สามารถนาผลการปฏิบตั งิ านแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ่นื
ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี้ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทก่ี าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ไว้ชวคราว
ั่
วิทยาลัยนาฎศิลปพัทลุง
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

