
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๐๒/๒๕๕๙ 

ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ชัน้ ๔ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง บันไดขึน้๒ข้าง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านไม้กะพง 
ลงวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

                  โรงเรียนบ้านไม้กะพง ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างอาคารเรียน 
สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ชัน้ ๔ห้องเรียนใต้ถนุโลง่ บนัไดขึน้๒ข้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-
bidding) ณ โรงเรียนบ้านไม้กะพง โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     แบบสญัญาจ้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสาร 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมลูได้เทา่
เทียมกนั และเพื่อให้ประชาชนตรวจดไูด้) 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
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                          ๒.๑     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 
                          ๒.๒     ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถกูระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓     ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ 

                          ๒.๔     ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาล
ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๕     ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ ท่ีถกูประเมินสทิธิผู้ เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสญัญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๖     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 
หนว่ยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน หนว่ยงานอ่ืนซึง่มีกฎหมายบญัญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 
                          ๒.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                          ๒.๘     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานภาครัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดั
จ้าง ด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

                          ๒.๙     คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้น ราย
ใหญ่พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ท่ีมิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามท่ี
ระบุไว้ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนงัสอืแสดงหลกัฐานทางการเงิน 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ เสนอราคามอบ
อ านาจ ให้บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของ ผู้ เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ แทน 

                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนงัสอืรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๔)    บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัดอุุปกรณ์ 
คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถกูต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้ เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา ในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิดราคา



รวมทัง้สิน้ ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่  ๓๐ วนั นบัแตว่นัเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน  ๒๔๐ วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบติั
ของผู้ เสนอราคาแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ  ๑.๖ (๑) ณ 
วนัประกาศประกวดราคาหรือไม ่

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ ท่ีมี
การพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอ
ราคาดงักลา่วเป็นผู้ ทิง้งาน เว้นแตค่ณะกรรมการฯ จะวินิจฉยัได้วา่ผู้ เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่ว 
                          ผู้ เสนอราคาท่ีถกูตดัรายช่ือออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา เพราะเหตเุป็นผู้ เสนอราคา ท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้ เสนอราคาท่ี
กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ปลดักระทรวงภายใน 
๓ วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากสว่นราชการ การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสดุ 

                          ในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกบัค าคดัค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นวา่การยกเลกิการ
พิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง ให้ปลดักระทรวงมี
อ านาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักลา่วได้ 

                          ๔.๖     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี



ก าหนด 

                                   (๔)    ห้ามผู้ เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาสามารถศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ เสนอราคาต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้จ านวน ๒๐๑,๕๖๐.๐๐ บาท (สอง
แสนหนึง่พนัห้าร้อยหกสบิบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนั ดงั
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการของทางธนาคาร 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้ เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลกัประกนัการ
เสนอราคา ผู้ เสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้สว่นราชการตรวจสอบความถกูต้อง ในวนัท่ี ๕ 
มกราคม ๒๕๕๙ ตัง้แตเ่วลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี  ้โรงเรียนจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ 
วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ เสนอราคารายที่คดัเลอืกไว้ ๓ ล าดบัแรก จะคืนให้
ตอ่เม่ือได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้ เสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี  ้โรงเรียนจะ
พิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคาต ่าสดุ และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเลก็น้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญั ทัง้นี ้
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนเทา่นัน้ 

                          ๖.๓     โรงเรียนสงวนสทิธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ เสนอราคารายนัน้ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ



การจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งหนึง่อยา่งใด หรือทัง้หมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอ่ืน 

                          ๖.๔     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสทิธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หาก
หลกัฐานดงักลา่วไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 
                          ๖.๕     โรงเรียนทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะ
ยกเลกิ การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ 
มิได้ รวมทัง้โรงเรียนจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิง้งาน ไม่วา่
จะเป็นผู้ เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่
สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ เสนอราคารายที่เสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ
ด าเนินงานตามสญัญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้ เสนอ
ราคานัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียนมีสทิธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของ
ผู้ เสนอราคารายนัน้ 

                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาท่ีมีสทิธิ 
ได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคา ท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ  ๑.๖
โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผู้ เสนอราคาท่ีได้รับคดัเลอืกรายดงักลา่วออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคารายนัน้เป็นผู้ ทิง้งาน 

                               ในกรณีนีห้ากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ่ง ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดงักลา่วได้ 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบุในข้อ 
๑.๓ กบัโรงเรียน ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบั



ร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสญัญา หรือก่อนหน้านัน้ ไม่เกิน 
๓ วนั ท าการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนั ดงัระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนงัสอืค า้ประกนัของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทนุ 
หรือ บริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้
ประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบแล้ว โดยอนโุลม
ให้ใช้ ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนั ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายเงินคา่จ้าง โดยแบง่ออกเป็น ๔ งวด ดงันี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ระยะเวลา ๘๐ 
วนัเม่ือผู้ รับจ้างด าเนินตอกเสาเข็ม ขดุหลมุ หลอ่โครงสร้าง ค.ส.ล.ฐานราก เสาตอม่อ คานและพืน้ชัน้ท่ี ๑พร้อมเท
คอนกรีตทบัหน้าเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วนั 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ระยะเวลา ๕๐ 
วนัเม่ือผู้ รับจ้างด าเนินการหลอ่โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พืน้และบนัไดระดบัพืน้ชัน้ท่ี ๒ ปพูืน้ส าเร็จรูปชัน้ท่ี ๒ 
พร้อมเทคอนกรีตทบัหน้า หลอ่ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงหลงัคา เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๕๐ วนั 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ระยะเวลา ๕๐ 
วนัเม่ือผู้ รับจ้างด าเนินการติดตัง้โครงหลงัคา มงุหลงัคา ก่อผนงั ติดตัง้วงกบประต ู- หน้าตา่ง(ยกเว้นบานประต ู- 
หน้าตา่ง)ฉาบปนูผนงัได้ไม่น้อยกวา่ ๕๐% เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 
                          งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานทัง้หมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่
วนั 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 



                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือท าสญัญาจ้าง ตามแบบ 
ดงัระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กวา่ ๒ ปี      นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิม
ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอื่น  ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ โรงเรียนได้รับอนมุติัเงินคา่ก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเทา่นัน้ 

                                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๔,๗๒๙,๐๐๐.๐๐
บาท (สีล้่านเจ็ดแสนสองหม่ืนเก้าพนับาทถ้วน) 
                          ๑๑.๒   เม่ือโรงเรียนได้คดัเลอืกผู้ เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของมาเพื่องานจ้าง
ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ เสนอราคาซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผู้ เสนอราคาซึง่โรงเรียนได้คดัเลอืกแล้ว ไม่ไปท าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค า้
ประกนัการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็น
ผู้ ทิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๑.๔   โรงเรียนสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี คา่



งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนงัสอืส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือโรงเรียนได้คดัเลอืกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นีแ้ล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบนัท่ี กพ. รับรอง ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะต้อง
มีจ านวนช่างอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๓.๑    สาขาช่างเช่ืมไฟฟ้า 
                          ๑๓.๒    สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 
                          ๑๓.๓    สาขาช่างติดตัง้และเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
                          ๑๓.๔    สาขาช่างไม้(ก่อสร้าง) 
                          ๑๓.๕    สาขาช่างทอ่และสขุภณัฑ์ 
                          ๑๓.๖    สาขาช่างก่ออิฐ 
                          ๑๓.๗    สาขาช่างฉาบปนู 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผู้ รับจ้างพงึปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

 

 

 

 

  

โรงเรียนบ้านไม้กะพง 
 ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 


