
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๑/๒๕๖๑ 

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชัน้บนเป็นโรงพละศึกษา) 

ตามประกาศ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ 

ลงวันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 

                  โรงเรียนห้องสอนศกึษา ในพระอุปถมัภ์ฯ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ 

ประกวดราคาจ้างกอ่สร้าง ก่อสร้างโรงอาหารแบบ ๑๐๑ ล./๒๗ พิเศษ (ปรับปรุงชัน้บนเป็นโรงพละ

ศกึษา) ณ โรงเรียนห้องสอนศกึษา ในพระอุปถมัภ์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมี

ข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํา้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 

                                ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of 

Quantities) 

  

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือทําสญัญากบั

หนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึง่ถกูระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น

ผู้ ทิง้งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้

ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้

จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอ

ให้แก่ โรงเรียน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวาง

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้น

แตรั่ฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคา

จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกวา่ ๖,๒๒๗,๕๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพนัห้าร้อยบาท

ถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 

                                   ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบติั ดงันี ้

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้อง

มีคณุสมบติัครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา

ในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงาน

ก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแตล่ะนิติ

บุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

เว้นแต ่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้

ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดง



หลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 

                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วม

ค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐ ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง

บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไม่เกินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                    ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสาํเนา

ถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษทัมหาชนจํากดั ให้ยื่นสาํเนาหนงัสอืรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 

และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 

ให้ยื่นสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นัน้ สาํเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) 

สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือ

สญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืน



สาํเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี 

๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ

หนงัสอืมอบอํานาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ ทัง้นีห้ากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมาย

แล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓)    สาํเนาหนงัสอืรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองสาํเนาถกูต้อง 

                                   (๔)    บญัชีรายการกอ่สร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึง่จะต้องแสดง

รายการวสัดอุุปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้กําไรไว้ด้วย 

                                      (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                   ทัง้นี ้เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตาม

แบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 



และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของ

ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 

๑.๒ พร้อมจดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียว

และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบ

เสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและ

ตวัหนงัสอืไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษี

อากรอ่ืน และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่  ๓๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ

ราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่

เกิน ๓๐๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจาก โรงเรียน ให้เร่ิม

ทํางาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่น

ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน

การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่น

ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว

จึงสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการ

ตรวจสอบคณุสมบติัของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่น

ข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมี



ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ กอ่น

หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ

โรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ ทิง้งาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ

พิจารณาของโรงเรียน 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

รวมคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 

เวลา ท่ีกําหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

การจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด

ดงัตอ่ไปนี ้จํานวน ๖๒๒,๗๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสองหม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยห้าสบิบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรื

อดราฟท์นัน้ชําระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๕.๒     หนงัสอืคํา้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสอืคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ

อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย



อนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือ

หนงัสอืคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา

จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้โรงเรียนตรวจสอบความถกูต้องในวนัท่ี๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสอื

คํา้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอ

ในหนงัสอืคํา้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี ้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า

ดงักลา่ว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้ เข้าร่วมค้า

รายท่ีสญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื่นข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ี

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้โรงเรียนจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ คํา้ประกนั

ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลอืกผู้ชนะการประกวดราคา

เรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคดัเลอืกไว้ซึง่เสนอราคาต่ําสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่เกิน ๓ 

ราย ให้คืนได้ตอ่เม่ือได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้โรงเรียนจะ

พิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการ

ยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ

รายนัน้ เว้นแตผู่้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนดไว้ในประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระสาํคญัและความแตกตา่งนัน้ ไม่มีผลทําให้เกิด



การได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั 

ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอราย

อ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จง

ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริง

ดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

                          ๖.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ี

เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 

หรืออาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา 

ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผู้ยื่น

ข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ โรงเรียนจะพิจารณายกเลกิการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ทิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืก

หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่ยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น

เท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสดุ เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้วา่ไม่

อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีทําให้เช่ือได้วา่ผู้ยื่น

ข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชีแ้จงไม่

เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียน มีสทิธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้้ยื่น

ข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ จากโรงเรียน 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคา



อิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ี

ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการ

แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่

วา่กระทําการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงั

ระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสอืกบัโรงเรียน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และ

จะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรื

อดราฟท์นัน้ ชําระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัทําการ 

                          ๗.๓     หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ี

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืคํา้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตาม

วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนงัสอืคํา้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ

อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํา้ประกนัตามประกาศของ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

อนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในข้อ 

๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้

ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๖ งวด ดงันี ้

                          งวดท่ี ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบติังาน งวดงานท่ี ๑ เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําการตอกเสาเข็ม ทําฐานราก ก่อสร้างสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง 

ค.ศ.ล. ของชัน้ลา่งทัง้หมด(ยกเว้นพืน้สาํเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 

                          งวดท่ี ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้



ปฏิบติังาน งวดงานท่ี ๒ เม่ือผู้ รับจ้างได้ก่อสร้างสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง ค.ศ.ล. ถึงระดบัชัน้ท่ี ๒ ทัง้หมด 

พร้อมทัง้บนัใด ค.ศ.ล. (ยกเว้นการปพืูน้สาํเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 

                          งวดท่ี ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบติังาน งวดงานท่ี ๓ เม่ือผู้ รับจ้างได้ก่อสร้างสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง ค.ศ.ล. สว่นท่ีเหลอืเสร็จทัง้หมด 

และปพืูน้สาํเร็จรูปชัน้ท่ี ๑ และชัน้ท่ี ๒ พร้อมเททบัหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และ

คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 

                          งวดท่ี ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบติังาน งวดท่ี ๔ เม่ือผู้ รับจ้างได้ติดตัง้โครงหลงัคาทัง้หมด มงุหลงัคาเสร็จทัง้หมด ก่อผนงั ติดตัง้วง

กบประต-ูหน้าตา่ง (ยกเว้นบานประต-ูหน้าตา่ง และประตเูหลก็ม้วน)ทําฝา้เพดานทัง้หมด เสร็จ

เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๕๐ วนั 

                          งวดท่ี ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบติังาน งวดท่ี ๕ เม่ือผู้ รับจ้างได้ทําผิวพืน้ ฉาบปนูผนงัและโครงสร้าง ค.ส.ล.ทัง้หมด ติดตัง้บาน

ประต-ูหน้าตา่งเสร็จทัง้หมด เดินสายไฟฟา้ ติดตัง้ดวงโคมไฟฟา้ พร้อมทัง้หนงัสอืรับรองการเดินสาย

จากการไฟฟา้ ทาสภีายในเสร็จทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรุปรายการ และคณะกรรมการตรวจการ

จ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน

ทัง้หมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอื รวมทัง้ทําสถานท่ีก่อสร้างให้

สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนงัสอืจะกําหนด ดงันี ้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้างนํางานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนทําอีกทอดหนึง่โดยไม่ได้รับ

อนญุาตจากโรงเรียน จะกําหนดคา่ปรับสาํหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงิน

ของงานจ้างชว่งนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบติัผิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะ

กําหนดคา่ปรับเป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบุในข้อ 

๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอืแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างท่ี



เกิดขึน้ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการ

ซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน  ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                   ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างสาํหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เม่ือ โรงเรียนได้รับอนมุติัเงินคา่ก่อสร้าง

จากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๑.๒   เม่ือโรงเรียนได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือนําสิง่ของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่ว

เข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ

ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้าง

จะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 

ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบั

เรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้ 

โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่โรงเรียนได้คดัเลอืกแล้ว ไม่ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสอืภายในเวลาท่ีกําหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง

จากผู้ออกหนงัสอืคํา้ประกนั การยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอ่ืน 

(ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   โรงเรียนสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญา

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอืให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดั

หรือแย้งกนัผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามคําวนิิจฉยัของโรงเรียน คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ 

และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 



                          ๑๑.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอ

จะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 

                                   (๑)    โรงเรียนไม่ได้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแต่

ไม่เพียงพอท่ีจะทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการ

คดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่ง

เป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการ

ทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่

โรงเรียน หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงซึง่ออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน

กรณีท่ี คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 

ตามหนงัสอืสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีกําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ี

กําหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้

ระบุในข้อ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เม่ือโรงเรียนได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง

ตามประกาศนีแ้ล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักลา่ว หรือผู้ มีวฒิุบตัร

ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน

อตัราไม่ต่ํากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะต้องมีจํานวนชา่งอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขา

ช่าง ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑๓.๑    ช่างโยธา 

                          ๑๓.๒    ช่างไฟฟา้ 

                          ๑๓.๓    ช่างก่อสร้าง 

                          ๑๓.๔    ช่างเช่ือม 



                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้าง

ต้องปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          โรงเรียน สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับ

การคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 

                    ๑๖.     การขอสงวนสิทธิกรณีมผีลการตรวจทดสอบดนิ ณ จุดกอสราง 
                               การขอสงวนสิทธิกรณีมีผลการตรวจทดสอบดนิ ณ จดุก่อสร้างปรากฎวา่จะต้อง

เปลี่ยนแปลงรายการงานฐานราก กําหนดให้ใช้ราคาในบญัชีปริมาณงานและราคา (◌ฺBOQ) รวมถึงคา่ Factor F 

ของส่วนราชการเป็นเกณฑ์การคาํนวนราคาเปรียบเทียบฐานรากเท่านัน้ 

                          ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถกูระงบัการยื่น

ข้อเสนอหรือทําสญัญากบัโรงเรียน ไว้ชัว่คราว 

  

โรงเรียนห้องสอนศกึษา ในพระอุปถมัภ์ฯ 

 ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 


