
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี ........................ 

ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชัน้ ๔ ห้อง ใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้ ๒ ข้าง) 

โดยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา ๑ 

ลงวันท่ี         ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

                  โรงเรียนรวมไทยพฒันา ๑ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างสร้าง

อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ ชัน้ ๔ ห้อง ใต้ถนุโลง่ บนัไดขึน้ ๒ ข้าง) โดยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ณ รวมไทยพฒันา ๑ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 

                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     แบบสญัญาจ้าง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 
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                                    (๓)   หลกัประกนัผลงาน 

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสาร 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงคจ์ะย่ืนข้อเสนอได้รู้ข้อมลูได้เท่า

เทียมกนั และเพ่ือให้ประชาชนตรวจดไูด้) 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรบัจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 

                          ๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ท่ีถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิติบคุคลหรือบคุคลอ่ืนเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                          ๒.๓     ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม

ข้อ ๑.๖ 

                          ๒.๔     ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาล
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ไทย เว้นแตร่ฐับาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๕     ผู้เสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ท่ีถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา

และห้ามท าสญัญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๖     ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดยีวกนักบังานท่ีประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๐๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 

หน่วยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซึง่มีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะ

เป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 

                          ๒.๗     บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรบั

รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                          ๒.๘     บคุคลหรือนิติบคุคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจดัซือ้จดั

จ้าง ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของ

กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์นูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครฐั 

                          ๒.๙     คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึ่งมีมลูคา่ 

ไมเ่กินสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 



                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้น ราย

ใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมใิชนิ่ติบคุคลให้ย่ืน ส าเนา

บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา

สญัญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคล

ธรรมดา ท่ีมิใช่สญัชาติไทย กใ็ห้ย่ืนส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคล ให้ย่ืนเอกสาร ตามท่ี

ระบไุว้ใน (๑) 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   หนงัสือแสดงหลกัฐานทางการเงิน (ถ้ามี) 

                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 

                                           (๔.๓)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม (ถ้ามี) 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    หนงัสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบ

อ านาจ ให้บคุคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของ ผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ แทน 

                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 



                                   (๓)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๔)    บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวสัดุ

อปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกสต์ามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี ้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความ

ให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกสห์รือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้เสนอราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอ

ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา ในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดยีว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิดราคา

รวมทัง้สิน้ ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๖๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย

ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผดิชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๒๔๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี

ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงย่ืนเสนอราคาตามเง่ือนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส ์



                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................  ตัง้แตเ่วลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไมร่ับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิ

ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ 

วนัประกาศประกวดราคาหรือไม ่

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสก์่อนหรือในขณะ ท่ีมี

การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมตาม

ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ

ราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็น

ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่ว 

                          ผู้เสนอราคาท่ีถกูตดัรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตเุป็นผู้เสนอราคา ท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้ เสนอราคาท่ี

กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม อาจอทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ปลดักระทรวงภายใน 

๓ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากสว่นราชการ การวินิจฉยัอทุธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสดุ 

                          ในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเหน็ด้วยกบัค าคดัค้านของผู้อทุธรณ์และเหน็ว่าการยกเลิกการ

พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างย่ิง ให้ปลดักระทรวงมี

อ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้ 

                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้าม)ี รวม



คา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี

ก าหนด 

                                   (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้จ านวน ๒๐๑,๕๖๐.๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งพนัห้าร้อยหก

สิบบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     หนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 

๑.๔ (๑) 

                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีย่ืนการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการของทางธนาคาร 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          กรณีท่ีผู้ เสนอราคาน าเชค็ท่ีธนาคารสัง่จา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา 

ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนัท่ี ........................ ตัง้แต่

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้โรงเรียนจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั

จากวนัท่ีได้  พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคารายท่ีคดัเลือกไว้ ๓ ล าดบัแรก จะคืนให้ตอ่เมื่อได้ท า

สญัญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

 



 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินโดยใช้

หลกัเกณฑ์ ราคาต ่าสดุ และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                             ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไม่

ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะ

ไมร่ับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไข

ของเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์นสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญั ทัง้นี ้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่

โรงเรียนเท่านัน้ 

                          ๖.๓     โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไมม่ีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้รบัเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสท์างระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือนิติบคุคล หรือลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทัง้หมดในการเสนอราคาทาง

ระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั 

หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

                          ๖.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสห์รือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมี

สิทธิท่ีจะไมร่ับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไมท่ าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่ีความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๖.๕     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไมร่ับราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณา

เลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดั

จ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคา

จะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่

วา่จะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอ

เอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 



                               ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตามสญัญาได้           

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้ เสนอราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้

เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมร่ับ

ข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ 

                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้

เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา ท่ีกระท าการอนั

เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก 

และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน 

                               ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็น

ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้ 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 

๑.๓ กบัโรงเรียน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบั

ร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้

หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือก่อนหน้านัน้ ไมเ่กิน 

๓ วนั ท าการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ 

๑.๔ (๒) 

                          ๗.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ 

หรือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้

ประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลม



ให้ใช้ ตามแบบหนงัสือค า้ประกนั ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          โรงเรียนจะจ่ายเงินคา่จ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดงันี ้

                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ ร้ับจ้าง

ด าเนินการตอกเสาเขม็ ขดุหลมุ หลอ่โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอมอ่ คาน และพืน้ชัน้ท่ี ๑ ปพืูน้ส าเร็จรูปชัน้ท่ี 

๑ พร้อมเทคอนกรีตทบัหน้าเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วนั 

                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง

ด าเนินการหลอ่โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พืน้และบนัไดระดบัพืน้ชัน้ท่ี ๒ ปพืูน้ส าเร็จรูปชัน้ท่ี ๒ พร้อมเทคอนกรีต

ทบัหน้า หลอ่ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงหลงัคาเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 

                          งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง

ด าเนินการติดตัง้โครงหลงัคา มงุหลงัคา ตีฝ้าเพดาน ก่อผนงั ติดตัง้วงกบประต-ูหน้าตา่ง (ยกเว้นบานประต-ู

หน้าตา่ง) ฉาบปนูผนงัและโครงสร้างภายในทัง้หมดเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงานทัง้หมดให้

แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่

วนั 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาจ้าง ตามแบบ 



ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย

กวา่ ๒ ปี      นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิม

ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    การหักเงนิประกันผลงาน 

                          ในการจ่ายเงินแตล่ะงวด โรงเรียนจะหกัเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีต้องจ่ายในงวดนัน้เพ่ือ

เป็น ประกนัผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกนัผลงานจะต้องถกูหกัไว้ทัง้สิน้ไมต่ ่ากวา่ ๖ เดือน (ส าหรับสญัญาท่ีเป็น

ราคาตอ่หน่วย) หรือของคา่จ้างทัง้หมด (ส าหรับสญัญาท่ีเป็นราคาเหมารวม) 

                          ผู้รับจ้างมีสทิธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนงัสือค า้ประกนัของ

ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๔) หรือหนงัสือค า้

ประกนัของบรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัย์ท่ีได้รับ

อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการตา่งๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสือค า้ประกนัดงัระบุ

ในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ตอ่โรงเรียนเพ่ือเป็นหลกัประกนัแทนก็ได้ 

                          โรงเรียนจะคนืเงินประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารดงักลา่วให้แก่ผู้รับจ้าง

พร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสดุท้าย 

                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อ โรงเรียนได้รบัอนมุตัิเงินคา่ก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านัน้ 

                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงิน

ทัง้สิน้ ๔,๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเจด็แสนเก้าหมืน่ห้าพนับาทถ้วน) 

                          ๑๒.๒   เมื่อโรงเรียนได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีได้

ประกวดราคาโดยการย่ืนข้อเสนอทางอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง



ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ

ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง

ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 

จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่

เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง

ราชการก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้

ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็น

ผู้ทิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๑๒.๔   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป

ตามความเหน็ของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี คา่

งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม



หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน

สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 

                 ๑๔.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมื่อโรงเรียนได้คดัเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ

นีแ้ล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตัิงานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการ

ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบนัท่ี ก.พ.รับรอง หรือผู้มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่า

จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแต่

จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๑๔.๑    สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า 

                          ๑๔.๒    สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 

                          ๑๔.๓    สาขาช่างติดตัง้และเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

                          ๑๔.๔    สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 

                          ๑๔.๕    สาขาช่างท่อและสขุภณัฑ์ 

                          ๑๔.๖    สาขาช่างก่ออิฐ 

                          ๑๔.๗    สาขาช่างฉาบปนู 



                 ๑๕.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย

เคร่งครัด 

 

 

                                                                  (ลงช่ือ)          

                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนรวมไทยพฒันา ๑ 
                                                                                ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









































ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 

1. ชื่อโครงการ  สร้างอาคารเรียน  สปช.105/29  (ปรบัปรุง 2 ช้ัน  4  ห้อง  ใต้ถุนโล่ง) 
          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   โรงเรียนรวมไทยพฒันา 1 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   4,031,200  บาท  (สีล่า้นสามหมื่นหนึง่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
3. ลักษณะงานโดยสังเขป   สร้างอาคารเรียน  สปช.105/29  (ปรับปรงุ 2 ช้ัน  4  ห้อง  ใต้ถุนโล่ง) 
4. ราคากลางค านวณ  ณ  วันที่  12  พฤศจิกายน  2558   เป็นเงิน   4,795,000   บาท 
5. บัญชีประมาณราคากลาง     

5.1 แบบ ปร.4 (ก)  14  แผ่น 
5.2 แบบ ปร.4 (ข)  2  แผ่น 
5.3 แบบ ปร.5 (ก)  1  แผ่น 
5.4 แบบ ปร.5 (ข) 1  แผ่น 
5.5 แบบ ปร.6 (ข) 1  แผ่น 

6. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
6.1 นายจรลั      ปวงละคร 
6.2 นายอ านวย   อาจหาญ 
6.3 นายอนันตชัย   ค าสายใย 

 


