
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที ่ ๐๑/๕๙  

ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ช้ัน ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บรรไดขึน้ ๒ ข้าง 
โรงเรียนตชด.บ้านแม่ออกฮู โดยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  

ตามประกาศ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู  
ลงวนัที ่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 
                  โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบำ้นแม่ออกฮู ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ "โรงเรียน" มีควำมประสงคจ์ะ 
ประกวดรำคำจำ้งอำคำรเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อำคำร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใตถุ้นโล่ง บรรไดข้ึน ๒ ขำ้ง 
โรงเรียนตชด.บำ้นแม่ออกฮู โดยวธีิประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนตชด.บำ้นแม่ออกฮู โดยมี
ขอ้แนะน ำและขอ้ก ำหนดดงัต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  
                          ๑.๑     แบบรูปรำยกำรละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไวใ้นระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     แบบสัญญำจำ้ง  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ้ำประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนักำรเสนอรำคำ 
                                    (๒)   หลกัประกนัสัญญำ  
   
   
                          ๑.๕     สูตรกำรปรับรำคำ 
                          ๑.๖     บทนิยำม  
                                    (๑)   ผูเ้สนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   กำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสำร  
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                                    (๑)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒  
                          ๑.๘     รำยละเอียดกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities) (รำยละเอียด
กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะยืน่ขอ้เสนอไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่ำเทียมกนั และ
เพื่อใหป้ระชำชนตรวจดูได)้ 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
                          ๒.๑     ผูเ้สนอรำคำตอ้งเป็นผูมี้อำชีพรับจำ้งงำนท่ีประกวดรำคำจำ้ง 
                          ๒.๒     ผูเ้สนอรำคำตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรำยช่ือผูทิ้้งงำนของทำงรำชกำรและไดแ้จง้
เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของกำรสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
                          ๒.๓     ผูเ้สนอรำคำตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอรำคำรำยอ่ืน ณ วนัประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรมตำมขอ้ 
๑.๖  
                          ๒.๔     ผูเ้สนอรำคำตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือควำมคุม้กนั ซ่ึงอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย 
เวน้แต่รัฐบำลของผูเ้สนอรำคำไดมี้ค ำสั่งใหส้ละสิทธ์ิและควำมคุม้กนัเช่นวำ่นั้น  
                          ๒.๕     ผูเ้สนอรำคำตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกประเมินสิทธิผูเ้สนอรำคำในสถำนะท่ีหำ้มเขำ้เสนอรำคำและ
หำ้มท ำสัญญำตำมท่ี กวพ. ก ำหนด  
   
                          ๒.๖     ผูเ้สนอรำคำตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกนักบังำนท่ีประกวดรำคำ
จำ้งในวงเงินไม่นอ้ยกวำ่ ๑,๐๐๗,๘๐๐.๐๐ บำท และเป็นผลงำนท่ีเป็นคู่สัญญำโดยตรงกบัส่วนรำชกำร หน่วยงำน 
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงำนอ่ืนซ่ึงมีกฎหมำยบญัญติัใหมี้ฐำนะเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 
                          ๒.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขำ้เป็นคู่สัญญำตอ้งไม่อยูใ่นฐำนะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบญัชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสำระส ำคญั 
                          ๒.๘     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขำ้เป็นคู่สัญญำกบัหน่วยงำนภำครัฐซ่ึงไดด้ ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง 
ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบญัชีกลำง ท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐ  
                          ๒.๙     คู่สัญญำตอ้งรับและจ่ำยเงินผำ่นบญัชีธนำคำร เวน้แต่กำรจ่ำยเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่ำ ไม่เกิน
สำมหม่ืนบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได ้ 
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                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งเสนอเอกสำรหลกัฐำนยืน่มำพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้ง
ภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูเ้สนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   หำ้งหุน้ส่วนสำมญัหรือหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั ใหย้ืน่ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรำยช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดักำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม (ถำ้มี) พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
                                           (ข)   บริษทัจ ำกดัหรือบริษทัมหำชนจ ำกดั ใหย้ืน่ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรำยช่ือกรรมกำรผูจ้ดักำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม (ถำ้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ รำยใหญ่
พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง  
                                   (๒)    ในกรณีผูเ้สนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่ ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูน้ั้น ส ำเนำขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงกำรเขำ้เป็นหุน้ส่วน (ถำ้มี) ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูเ้สนอรำคำเป็นผูเ้สนอรำคำร่วมกนัในฐำนะเป็นผูร่้วมคำ้ ใหย้ืน่ส ำเนำสัญญำ
ของกำรเขำ้ร่วมคำ้ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูร่้วมคำ้ และในกรณีท่ีผูเ้ขำ้ร่วมคำ้ฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำ 
ท่ีมิใช่สัญชำติไทย ก็ใหย้ืน่ส ำเนำหนงัสือเดินทำง หรือผูร่้วมคำ้ฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่เอกสำร ตำมท่ีระบุไวใ้น 
(๑)  
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนงัสือแสดงหลกัฐำนทำงกำรเงิน 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนพำนิชย ์
                                           (๔.๓)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้ง
ภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    หนงัสือมอบอ ำนำจซ่ึงปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีท่ีผูเ้สนอรำคำมอบอ ำนำจ 
ใหบุ้คคลอ่ืนลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐำนแสดงตวัตนของ ผูเ้สนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
                                   (๓)    หลกัประกนักำรเสนอรำคำ ตำมขอ้ ๕ 



                                   (๓)    ส ำเนำหนงัสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
                                   (๔)    บญัชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจง้ปริมำณงำน) ซ่ึงจะตอ้งแสดงรำยกำรวสัดุอุปกรณ์ 
ค่ำแรงงำน ภำษีประเภทต่ำงๆ รวมทั้งก ำไรไวด้ว้ย 
   
                                   (๕)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้ง
ภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเ้สนอรำคำตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำจำ้งน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ควำมใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลกัฐำนแสดงตวัตนของผูเ้สนอรำคำ โดยไม่ตอ้งแนบใบเสนอรำคำใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งกรอกปริมำณวสัดุและรำคำ ในบญัชีรำยกำรก่อสร้ำงใหค้รบถว้น 
                                   ในกำรเสนอรำคำใหเ้สนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำรวม 
และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวท้ำ้ยใบเสนอรำคำใหถู้กตอ้ง โดยคิดรำคำรวม
ทั้งส้ิน ซ่ึงรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใชจ่้ำยทั้งปวงไวแ้ลว้  
                                   รำคำท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก ำหนดยนืรำคำไม่นอ้ยกวำ่  ๓๐ วนั นบัแต่วนัเสนอรำคำ โดยภำยใน
ก ำหนดยนืรำคำ ผูเ้สนอรำคำตอ้งรับผดิชอบรำคำท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนกำรเสนอรำคำมิได ้ 
                          ๔.๓     ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งเสนอก ำหนดเวลำด ำเนินกำรก่อสร้ำงแลว้เสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วนั นบัถดั
จำกวนัลงนำมในสัญญำจำ้ง  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอรำคำ ผูเ้สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้น
และเขำ้ใจเอกสำรประกวดรำคำจำ้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่เสนอรำคำตำมเง่ือนไข ในเอกสำร
ประกวดรำคำจำ้งอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๒๕ ธนัวำคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  
                          เม่ือพน้ก ำหนดเวลำยืน่ขอ้เสนอแลว้ จะไม่รับเอกสำรกำรยืน่ขอ้เสนอใดๆ โดยเด็ดขำด 
                          คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบติัของ
ผูเ้สนอรำคำแต่ละรำยวำ่ เป็นผูเ้สนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอรำคำรำยอ่ืนตำมขอ้ ๑.๖ (๑) ณ วนั
ประกำศประกวดรำคำหรือไม่ 
                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ ท่ีมีกำร
พิจำรณำขอ้เสนอวำ่ มีผูเ้สนอรำคำรำยใดกระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรมตำมขอ้ ๑.๖ 



(๒) และคณะกรรมกำรฯ เช่ือวำ่มีกำรกระท ำอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะ
ตดัรำยช่ือผูเ้สนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผูเ้สนอรำคำ และโรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผูเ้สนอรำคำดงักล่ำวเป็น
ผูทิ้้งงำน เวน้แต่คณะกรรมกำรฯ จะวินิจฉยัไดว้ำ่ผูเ้สนอรำคำรำยนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำร
พิจำรณำของทำงรำชกำรและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้กำรกระท ำดงักล่ำว  
                          ผูเ้สนอรำคำท่ีถูกตดัรำยช่ือออกจำกกำรเป็นผูเ้สนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผูเ้สนอรำคำ ท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอรำคำรำยอ่ืน ณ วนัประกำศประกวดรำคำจำ้งอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผูเ้สนอรำคำท่ี
กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรม อำจอุทธรณ์ค ำสั่งดงักล่ำวต่อปลดักระทรวงภำยใน ๓ 
วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จำกส่วนรำชกำร กำรวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด  
                          ในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจำรณำเห็นดว้ยกบัค ำคดัคำ้นของผูอุ้ทธรณ์และเห็นวำ่กำรยกเลิกกำร
พิจำรณำผลกำรเสนอรำคำท่ีไดด้ ำเนินกำรไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอยำ่งยิง่ ใหป้ลดักระทรวงมีอ ำนำจ
ยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดงักล่ำวได ้
                          ๔.๖     ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    รำคำท่ีเสนอจะตอ้งเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอ่ืนๆ (ถำ้มี) รวมค่ำใชจ่้ำยทั้ง
ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขำ้สู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวนั เวลำ ท่ีก ำหนด 
                                   (๔)    หำ้มผูเ้สนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ 
                                   (๕)    ผูเ้สนอรำคำสำมำรถศึกษำและท ำควำมเขำ้ใจในระบบและวธีิกำรเสนอรำคำดว้ยวธีิ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลำงท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลกัประกันการเสนอราคา 
                          ผูเ้สนอรำคำตอ้งวำงหลกัประกนักำรเสนอรำคำพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง
ภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชห้ลกัประกนัอยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี จ  ำนวน ๒๐๑,๕๖๐.๐๐ บำท (สองแสน
หน่ึงพนัหำ้ร้อยหกสิบบำทถว้น) 
                          ๕.๑     หนงัสือค ้ำประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนงัสือค ้ำประกนั ดงั
ระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจดัซ้ือ
จดัจำ้งภำครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหนำ้นั้นไม่เกิน ๓ วนัท ำกำรของทำงธนำคำร 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบำลไทย 
                          กรณีท่ีผูเ้สนอรำคำน ำเช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพนัธบตัรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลกัประกนักำร
เสนอรำคำ ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งส่งตน้ฉบบัเอกสำรดงักล่ำวมำใหส่้วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกตอ้ง ในวนัท่ี ๕ 



มกรำคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          หลกัประกนักำรเสนอรำคำตำมขอ้น้ี โรงเรียนจะคืนใหผู้เ้สนอรำคำหรือผูค้  ้ำประกนัภำยใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจำกวนัท่ีไดพ้ิจำรณำในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูเ้สนอรำคำรำยท่ีคดัเลือกไว ้๓ ล ำดบัแรก จะคืนให้
ต่อเม่ือไดท้  ำสัญญำหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูเ้สนอรำคำไดพ้น้จำกขอ้ผกูพนัแลว้  
                          กำรคืนหลกัประกนักำรเสนอรำคำ ไม่วำ่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
                 ๖.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
                          ๖.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยืน่ขอ้เสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจำรณำ
ตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์รำคำต ่ำสุด และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม  
   
                          ๖.๒     หำกผูเ้สนอรำคำรำยใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตำมขอ้ ๒ หรือยื่นหลกัฐำนกำรยืน่ขอ้เสนอไม่
ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตำมขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตำมขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผูเ้สนอรำคำรำยนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลำด หรือผดิหลง
เพียงเล็กนอ้ย หรือผดิแผกไปจำกเง่ือนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สำระส ำคญั ทั้งน้ี 
เฉพำะในกรณีท่ีพิจำรณำเห็นวำ่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่ำนั้น  
                          ๖.๓     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำขอ้เสนอของผูเ้สนอรำคำโดยไม่มีกำรผอ่นผนั ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ไม่ปรำกฏช่ือผูเ้สนอรำคำรำยนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรำยช่ือผูซ้ื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลำยมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อยำ่งหน่ึงอยำ่งใด หรือทั้งหมด
ในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจดัซ้ือจดัจำ้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเง่ือนไขท่ีก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสำระส ำคญั หรือมีผลท ำใหเ้กิดควำมไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอรำคำรำยอ่ืน  
                          ๖.๔     ในกำรตดัสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิใหผู้เ้สนอรำคำช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอรำคำได ้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำก
หลกัฐำนดงักล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกตอ้ง  
                          ๖.๕     โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับรำคำต ่ำสุด หรือรำคำหน่ึงรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอำจพิจำรณำเลือกจำ้ง ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหน่ึงรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก 
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจดัจำ้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทำง



รำชกำรเป็นส ำคญั และใหถื้อวำ่กำรตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขำด ผูเ้สนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได ้
รวมทั้งโรงเรียนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอรำคำเป็นผูทิ้้งงำน ไม่วำ่จะ
เป็นผูเ้สนอรำคำท่ีไดรั้บกำรคดัเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้ำ่กำรยืน่ขอ้เสนอกระท ำกำรโดยไม่สุจริต 
เช่น กำรเสนอเอกสำรอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอ่ืนมำเสนอรำคำแทน เป็นตน้  
                               ในกรณีท่ีผูเ้สนอรำคำรำยท่ีเสนอรำคำต ่ำสุด เสนอรำคำต ่ำจนคำดหมำยไดว้ำ่ไม่อำจด ำเนินงำน
ตำมสัญญำได ้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให ้ผูเ้สนอรำคำนั้นช้ีแจง
และแสดงหลกัฐำนท่ีท ำใหเ้ช่ือไดว้ำ่ ผูเ้สนอรำคำสำมำรถด ำเนินงำนตำมประกวดรำคำจำ้งอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จ
สมบูรณ์ หำกค ำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับรำคำของผูเ้สนอรำคำรำยนั้น  
                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรำกฏขอ้เท็จจริงภำยหลงัจำกกำรพิจำรณำขอ้เสนอวำ่ ผูเ้สนอรำคำท่ีมีสิทธิ ไดรั้บ
กำรคดัเลือกเป็นผูเ้สนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอรำคำรำยอ่ืน ณ วนัประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอรำคำ ท่ีกระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัรำคำอยำ่งเป็นธรรม ตำมขอ้ ๑.๖ 
โรงเรียนมีอ ำนำจท่ีจะตดัรำยช่ือผูเ้สนอรำคำท่ีไดรั้บคดัเลือกรำยดงักล่ำวออก และโรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผู ้
เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผูทิ้้งงำน  
                               ในกรณีน้ีหำกปลดักระทรวงพิจำรณำเห็นวำ่กำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำท่ีได้
ด ำเนินกำรไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอยำ่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอ ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำดงักล่ำวได ้
                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท ำสัญญำจำ้งตำมแบบสัญญำ ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
กบัโรงเรียน ภำยใน ๗ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวำงหลกัประกนัสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกบัร้อย
ละ ๕ ของรำคำค่ำจำ้งท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้โรงเรียนยดึถือไวใ้นขณะท ำสัญญำ โดยใชห้ลกัประกนั
อยำ่งหน่ึงอยำ่งใดดงัต่อไปน้ี  
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท ำสัญญำ หรือก่อนหนำ้นั้น ไม่เกิน ๓ 
วนั ท ำกำรของทำงรำชกำร 
                          ๗.๓     หนงัสือค ้ำประกนัของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนงัสือค ้ำประกนั ดงัระบุในขอ้ 
๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนงัสือค ้ำประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน 
หรือ บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญำตใหป้ระกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้ำ
ประกนั ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแลว้ โดยอนุโลม
ใหใ้ช ้ตำมแบบหนงัสือค ้ำประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 



                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบำลไทย 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภำยใน ๑๕ วนันบัถดัจำกวนัท่ีผูช้นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจำ้ง) พน้จำกขอ้ผกูพนัตำมสัญญำจำ้งแลว้ 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียนจะจ่ำยเงินค่ำจำ้ง โดยแบ่งออกเป็น ๔ งวด ดงัน้ี 
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจำ้ง เม่ือผูรั้บจำ้งไดป้ฏิบติังำน เม่ือผูรั้บจำ้ง
ด ำเนินกำรตอกเสำเขม็ ขดุหลุม หล่อโครงสร้ำง ค.ส.ลฐำนรำก เสำตอม่อ คำน และพื้นท่ีชั้นท่ี ๑ พร้อมเทคอนกรีต
ทบัหนำ้ เสร็จเรียบร้อยตำมแบบรูปรำยกำร ให้แลว้เสร็จภำยใน ๘๐ วนั 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๒๐ ของค่ำจำ้ง เม่ือผูรั้บจำ้งไดป้ฏิบติังำน เม่ือผูรั้บจำ้ง
ด ำเนินกำรหล่อโครงสร้ำง ค.ส.ล เสำ คำน พื้น และบนัได ระดบัพื้นท่ีชั้น ๒ ปูพื้นคอนกรีตทบัหนำ้ หล่อ ค.ส.ล เสำ 
คำน รับโครงหลงัคำเสร็จตำมรูปแบบรำยกำร ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน ๕๐ วนั 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๓๐ ของค่ำจำ้ง เม่ือผูรั้บจำ้งไดป้ฏิบติังำน เม่ือผูรั้บจำ้ง
ด ำเนินกำรติดตั้งโครงหลงัคำ มุงหลงัคำ ก่อผนงั ติดตั้งวงกบประตู -หนำ้ต่ำง (ยกเวน้บำนประตู- หนำ้ต่ำง) ฉำบปูน
ผนงัไดไ้ม่นอ้ยกวำ่ ๕๐% เสณ้จเรียนร้อยตำมรูปแบบรำยกำร ใหแ้ลว้เสร็จภำยใน ๕๐ วนั 
                          งวดสุดทำ้ย เป็นจ ำนวนเงินในอตัรำร้อยละ ๓๐ ของค่ำจำ้ง เม่ือผูรั้บจำ้งไดป้ฏิบติังำนทั้งหมดให้
แลว้เสร็จเรียบร้อยตำมสัญญำ รวมทั้งท ำสถำนท่ีก่อสร้ำงใหส้ะอำดเรียบร้อย 
                 ๙.    อตัราค่าปรับ 
                          ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจำ้งขอ้ ๑๗ จะก ำหนดในอตัรำร้อยละ ๐.๑๐ ของค่ำจำ้งตำมสัญญำต่อวนั 
                 ๑๐.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้  ำขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท ำสัญญำจำ้ง ตำมแบบ 
ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัควำมช ำรุดบกพร่องของงำนจำ้งท่ีเกิดข้ึนภำยในระยะเวลำไม่นอ้ย
กวำ่ ๒ ปี      นบัถดัจำกวนัท่ีโรงเรียนไดรั้บมอบงำน โดยผูรั้บจำ้งตอ้งรีบจดักำรซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ำรไดดี้ดงัเดิม
ภำยใน  ๑๕  วนั นบัถดัจำกวนัท่ีไดรั้บแจง้ควำมช ำรุดบกพร่อง 

 
 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่ำจำ้งส ำหรับงำนจำ้งคร้ังน้ี ไดม้ำจำกเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                    กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำไดต่้อเม่ือ โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่ำก่อสร้ำงจำกเงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แลว้เท่ำนั้น  



                                    รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน ๔,๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บำท 
(ส่ีลำ้นเจด็แสนสองหม่ืนเจด็พนับำทถว้น)  
                          ๑๑.๒   เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอรำคำรำยใด ใหเ้ป็นผูรั้บจำ้ง และไดต้กลงจำ้งตำมท่ีได้
ประกวดรำคำโดยกำรยืน่ขอ้เสนอทำงอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถำ้ผูรั้บจำ้งจะตอ้งสั่งหรือน ำส่ิงของมำเพื่องำนจำ้งดงักล่ำว
เขำ้มำจำกต่ำงประเทศ และของนั้นตอ้งน ำเขำ้มำโดยทำงเรือในเส้นทำงท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสำมำรถใหบ้ริกำรรับ
ขนไดต้ำมท่ีรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผูเ้สนอรำคำซ่ึงเป็นผูรั้บจำ้งจะตอ้งปฏิบติัตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำว ีดงัน้ี 
                                   (๑)    แจง้กำรสั่งหรือน ำส่ิงของดงักล่ำวเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจำ้ท่ำ ภำยใน ๗ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจำ้งสั่งหรือซ้ือของจำกต่ำงประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                   (๒)    จดักำรใหส่ิ้งของดงักล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญำตจำกกรมเจำ้ท่ำ ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคมประกำศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตำม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจำ้งจะตอ้งรับผดิตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำว ี
                          ๑๑.๓   ผูเ้สนอรำคำซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท ำสัญญำ หรือขอ้ตกลงภำยในเวลำท่ีทำง
รำชกำรก ำหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนักำรยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจำกผูอ้อกหนงัสือค ้ำ
ประกนักำรยืน่ขอ้เสนอทนัที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใชค้วำมเสียหำยอ่ืน (ถำ้มี) รวมทั้งจะพิจำรณำใหเ้ป็นผู ้
ทิ้งงำน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร  
                          ๑๑.๔   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของส ำนกังำนอยักำรสูงสุด (ถำ้มี) 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ำมำใชใ้นกรณีท่ี ค่ำงำน
ก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธีิกำรต่อไปน้ี 
                          ตำมเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิค ำนวณท่ีใชก้บัสัญญำแบบปรับรำคำไดต้ำมมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหำคม ๒๕๓๒ เร่ือง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผูป้ระกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนงัสือส ำนกั
เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหำคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก ำหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตำมท่ีก ำหนดไวใ้น
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำท่ีโรงเรียนไดข้ยำยออกไป โดยจะใชสู้ตรของทำงรำชกำรท่ีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๕ 



                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอรำคำรำยใดใหเ้ป็นผูรั้บจำ้งและได้ตกลงจำ้งก่อสร้ำงตำมประกำศน้ี
แลว้ ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งตกลงวำ่ในกำรปฏิบติังำนก่อสร้ำงดงักล่ำว ผูเ้สนอรำคำจะตอ้งมีและใชผู้ผ้ำ่นกำรทดสอบ 
มำตรฐำนฝีมือช่ำงจำก สถำบนัท่ีกพ.รับรอง ในอตัรำไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สำขำช่ำงแต่จะตอ้งมีจ ำนวน
ช่ำงอยำ่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำง ดงัต่อไปน้ี 
                          ๑๓.๑    สำขำช่ำงเช่ือมไฟฟ้ำ 
                          ๑๓.๒    สำขำช่ำงเช่ือมแก๊ส 
                          ๑๓.๓    สำขำช่ำงติดตั้งและเดินสำยไฟฟ้ำภำยในอำคำร 
                          ๑๓.๔    สำขำช่ำงไม(้ก่อสร้ำง) 
                          ๑๓.๕    สำขำช่ำงท่อและสุขภณัฑ ์
                          ๑๓.๖    สำขำช่ำงก่ออิฐ 
                          ๑๓.๗    สำขำช่ำงฉำบปูน 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวำ่งระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผูรั้บจำ้งพึงปฏิบติัตำมหลกัเกณฑท่ี์กฎหมำยและระเบียบได้
ก ำหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
  

 
 

 
                                          โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบำ้นแม่ออกฮู  
                                                          ๑๔ ธนัวำคม ๒๕๕๘  

 


