
 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่    5/2559 
ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรยีน สปช.๑๐๕๒/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อง) ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบา้นหัวฝาย 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่      14       ธันวาคม ๒๕๕๘  
……………………………………. 

 
     โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 
สปช.๑๐๕๒/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ช้ัน ๔ ห้อง) ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรยีนบ้านหัวฝาย หมู่ ๒ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด    จ.ตาก โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
 

           ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา  
               ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  
               ๑.๒ แบบใบเสนอราคา  
               ๑.๓ แบบสญัญาจ้าง  
               ๑.๔ แบบหนังสอืค้ําประกัน  
                    (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
                    (๒) หลักประกันสัญญา  
               ๑.๕ สูตรการปรบัราคา 
               ๑.๖ บทนิยาม  
                     (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                     (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
               ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร  
                     (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                     (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
               ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด             
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะย่ืนข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทยีมกัน และเพ่ือให้
ประชาชนตรวจดูได้) 
         ๒. คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา  
              ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
              ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 
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               ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  
               ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
               ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสทิธิผู้เสนอราคาในสถานะที่หา้มเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด  
               ๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รฐัวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ 
               ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
               ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
               ๒.๙ คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลคา่ ไม่เกิน          
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
          ๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คอื 
              ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                     (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                         (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  
                         (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง  
                     (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคลให้ย่ืน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                     (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสญัญาของการเข้า
ร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้ารว่มค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สญัชาติ
ไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้รว่มค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสาร ตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
                     (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                         (๔.๑) หนังสือแสดงหลกัฐานทางการเงิน 
                         (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                         (๔.๓) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                     (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ      
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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              ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                     (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอราคามอบอํานาจ ให้         
บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ      
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                     (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                     (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                     (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน 
ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกําไรไว้ด้วย 
                     (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
                ๔. การเสนอราคา 
                     ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบ ใบเสนอราคา ใน
รูปแบบ    PDF  File  (Portable Document Format)  
                     ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อ
หน่วย   และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  
๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้ 
                           ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้าง  
                           ๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้     
ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                           ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวันที่ ........................ ต้ังแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.  
เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
                     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
                     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ ทีม่ี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษ 
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯผู้ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทําดังกล่าว 
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                      ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคา     
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 
๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
                      ในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก 
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                      (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
                      (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
                      (๔) ห้ามผูเ้สนอราคาถอนการเสนอราคา 
                      (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                  ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จํานวน ๒๐๑,๕๖๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่ง
พันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
                       ๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๑) 
                       ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย่ืนการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้าน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 
                       ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                             กรณีที่ผู้เสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ 
........................ ต้ังแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.   
                             หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ๓ ลําดับแรก จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันการเสนอราคา 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
                  ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                        ๖.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                        ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการย่ืนข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
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หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาํคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่าน้ัน  
                   ๖.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
                         (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อ     
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
                        (๒) ไมก่รอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งหมดใน         
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                        (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระสําคัญ หรือมผีลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน  
                   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
                   ๖.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                           ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจง
และแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หาก คําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายน้ัน  
                     ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หรือเป็นผู้เสนอราคา ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ 
โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน  
                           ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
                 ๗. การทําสญัญาจ้าง 
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กบั
โรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ 
ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรยีนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึง
อย่างใดดังต่อไปนี้  
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                      ๗.๑ เงินสด 
                      ๗.๒ เช็คทีธ่นาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญา หรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน 
ทําการของทางราชการ 
                      ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ 
(๒) 
                      ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือ 
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                     ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                       โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดังน้ี 
                     งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ดําเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.ฐานราก เสาตอม่อ คานและพ้ืนช้ันที่ ๑ ปูพ้ืนสาํเร็จรูปช้ันที่ ๑ 
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน 
                     งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ดําเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล.เสา คาน พ้ืนและบันไดระดับพ้ืนช้ันที่ ๒ ปูพ้ืนสําเร็จรูปช้ันที่ ๒ พรอ้มเทคอนกรีตทับ
หน้า หล่อ ค.ส.ล.เสาและคานรับโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
                     งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ดําเนินการติดต้ังโครงหลังคา มุงหลังคา ก่อผนัง ติดต้ังวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนผนัง
ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ % เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
                     งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แลว้
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานทีก่่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙. อัตราคา่ปรับ 
                      ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งข้อ ๑๗ จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
               ๑๐. การรบัประกันความชํารุดบกพร่อง 
                      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ  
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี นับถดัจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธใินการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                     เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                     การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณ      
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเทา่น้ัน  

  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท           
(สี่ล้านสีแ่สนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
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    ๑๑.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ตามท่ีได้ประกวดราคา  โดยการย่ืนข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ    และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                              (๑) แจ้งการสั่งหรอืนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                             (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย 
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                     ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ            
ค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น 
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
                     ๑๑.๔ โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
             ๑๒. การปรบัราคาคา่งานก่อสร้าง 
                    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที่ ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
                    ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                    สูตรการปรับราคา (สูตรคา่ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามทีก่ําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
            ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ีแล้ว 
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐาน
ฝีมือช่างจาก สถาบันที่ กพ.รับรอง ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย 
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                   ๑๓.๑ สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า 
                   ๑๓.๒ สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 
                   ๑๓.๓ สาขาช่างติดต้ังและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
                   ๑๓.๔ สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 
                   ๑๓.๕ สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
                   ๑๓.๖ สาขาช่างก่ออิฐ 
                   ๑๓.๗ สาขาช่างฉาบปูน 
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             ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                    ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 

 
 
 
     
                                     

                                   โรงเรียนบ้านหัวฝาย  
                                    14  ธันวาคม ๒๕๕๘  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศโรงเรยีนบ้านหัวฝาย  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕๒/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ หอ้ง) ใต้ถุนโล่ง โรงเรียนบ้าน

หัวฝาย อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
…………………………………………. 

                 โรงเรียนบ้านหัวฝาย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕๒/๒๙ 
(ปรับปรุง ๒ ช้ัน ๔ ห้อง) ใต้ถนุโล่ง โรงเรียนบ้านหัวฝาย อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สีล่้านสี่แสนสามหมื่นหา้พันบาทถ้วน) 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมี
ผลงานก่อสร้าง  ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท 
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
                 ๓. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงเรียนบ้าน        
หัวฝาย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสทิธิผู้เสนอราคาในสถานะที่หา้มเข้าเสนอราคาและห้ามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
                ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 
                ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
                ๘. คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลคา่ไม่เกิน สามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
               กําหนดย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ต้ังแต่เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสก์่อนการเสนอราคา ในวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 
www.takesa2.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๕๕๕๔๒๕๔๐ ในวัน
และเวลาราชการ 
                             ประกาศ ณ วันที ่   14        ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                                        (นายประกาศิต คําสุข) 
                                                                        ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย 

 

 









































ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดร้ับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ     อาคารเรียน สปช.105/29  (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง) ใต้ถุนโล่ง 

     /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนบ้านหัวฝาย  หมู่ 2 ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก 

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   4,031,200.-  บาท (สี่ล้านสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท
ถ้วน) 

3. ลักษณะงานโดยสังเขป   อาคารเรียน สปช.105/29  (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง)ใต้ถุนโลง่ 
4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  27  พฤศจิกายน  2558 

เป็นเงิน   4,435,000.- บาท 
5. บัญชีประมาณการราคากลาง 

4.1   แบบ  ปร.6        จ านวน   1   แผ่น 
4.2   แบบ  ปร.5 (ก)   จ านวน   1   แผ่น 
4.3   แบบ  ปร.5 (ข)   จ านวน   1   แผ่น 
4.4   แบบ  ปร.4 (ก)   จ านวน  14  แผ่น 
4.5   แบบ  ปร.4 (ข)   จ านวน   2  แผ่น 

6.  รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
      6.1  นายจรัล   ปวงละคร 
      6.2  นายอ านวย  อาจหาญ 
      6.3  นางรัญจวน  จารุเศรณี 

  


