
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ๑/๒๕๕๘  

ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๒๔ ล/๕๕-ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  

ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 

          โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง
อาคารเรียนแบบ๓๒๔ ล/๕๕-ก โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร โดย
มีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา  

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง  
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน  

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา  

๑.๕ สูตรการปรับราคา 
๑.๖ บทนิยาม  

(๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร  
(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  

๑.๘ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสรา้งตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน 
และเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้) 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง 

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
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แล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด  

๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของโรงเรียน 
๒.๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

๒.๑๐ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  
       (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 



       (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา ท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร ตามท่ีระบุ
ไว้ใน (๑)  
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
     (๔.๑) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน (ถ้ามี) 
     (๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
     (๔.๓) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
     (๔.๔) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ถ้ามี) 
     (๔.๕) ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประชาชน,หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
(๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจ ให้บุคคลอื่นลง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(๓) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี
ประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

(๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

๔. การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาจ้างนี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดง
ตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อ
รายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว  
ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้อง
รับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๔๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  



๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๕๙ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะ ท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอ
ราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท า
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว  

ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของ
ปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด  
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ดว้ยแล้ว 

(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 



    ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑,๓๓๖,๓๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสน
สามหมื่นหกพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
๕.๑ หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางธนาคาร 
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอ
ราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี
ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ ๓ ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท า
สัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคาต่ าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย 
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ี  
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น  

๖.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือ
มีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ี
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่



มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
๖.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึง่สิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจ
พิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ี
ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดง
หลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หาก
ค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  

๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้
เสนอราคา ท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน  

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมอี านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๗. การท าสัญญาจ้าง 

      ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียน 
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  

๗.๑ เงินสด 

๗.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วนั ท าการของ
ทางราชการ 

๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 



(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

    โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒ งวด ดังนี ้
    งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างปรับพื้นท่ีบริเวณ
ก่อสร้าง ท าการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากท้ังหมดแล้วเสร็จ ติดต้ังเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับช้ันท่ี ๒ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๕๐ วัน 
    งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับช้ันล่างท้ังหมด ปูพื้นส าเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า ทางเท้า
รอบอาคาร)เสร็จเรียบร้อยตามแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
   งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างท าการเทคอนกรีตทับหน้า
พื้นช้ันล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ?พื้นระเบียง พื้นกนัสาด บันได ค.ส.ล. ระดับช้ันท่ี ๒ (ยกเว้นปู
พื้นส าเร็จรูป) ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
   งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างท าการเทคอนกรีตทับหน้า
พื้นช้ันล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ?พื้นระเบียง พื้นกนัสาด บันได ค.ส.ล. ระดับช้ันท่ี ๒ (ยกเว้นปู
พื้นส าเร็จรูป) ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
   งวดท่ี ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บันได ค.ส.ล. ระดับช้ันท่ี ๔ ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าช้ันท่ี ๓ เสร็จ
เรียนร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
   งวดท่ี ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล.ท้ังหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสา รับโครงหลังคา ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าช้ันท่ี ๔ 
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
   งวดท่ี ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังโครงหลังคา ก่อ
ฉาบ ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องเหนือแสงหน้าต่างช้ันท่ี ๑ และช้ันท่ี ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วัน 
    งวดท่ี ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังระบบแป
ส าเร็จรูป มุงหลังคากระเบ้ืองลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดต้ังไม้บัวเชิงชาย ก่อผนัง ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือ
ประตู-หน้าต่างช้ันท่ี ๓ และช้ันท่ี ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
   งวดท่ี ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังวงกบประตู-วง
กบหน้าต่างท้ังหมด (ยกเว้นผนังและประตูส าเร็จรูปห้องน้ า-ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในช้ันท่ี ๒ 
ช้ัน๓และช้ันท่ี ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
   งวดท่ี ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างฉาบปูนเสร็จท้ังหมด 
ท าฝ้าเพดานใต้หลังคาช้ันบนทั้งหมด ปูกระเบ้ือง ห้องน้ า-ส้วม เดินท่อส้วม ท่อน้ าท้ิงต่อออกไปยังช่อท่อด้านนอก ท า
ผิวพื้นระบียงทางเดิน บันได-ชานพัก เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 



   งวดท่ี ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังบานประตู-
หน้าต่าง-ช่องแสงท้ังหมด (ยกเว้นลูกฟักหน้าต่าง)เดินสายไฟฟ้าภายในท้ังหมด(ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดต้ังสุขภัณฑ์
ภายในห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ติดต้ังผนังและประตูส าเร็จรูปห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ท าฝ้าห้องน้ า ฝ้าใต้ห้องน้ า ราวบันได 
ราวระเบียง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
   งวดท่ี ๑๒ งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ของค่าจ้าง  
   เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังถังบ าบัด งานทาสี ติดต้ังไฟฟา้ ลูกฟักกระจก-หน้าต่าง ทางเท้ารอบอาคาร ท่อระบายน้ า ระบบ
ประปาภายใน งานครุภัณฑ์ท้ังหมด พร้อมท างานท างานส่วนท่ีเหลือท้ังหมดตามรูปแบบรายการ รวมทั้งเก็บท าความ
สะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียนร้อย เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  
๙. อัตราค่าปรับ 

   ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

   ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน่้อยกวา่ ๒ ปี นับถัดจาก
วันท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

๑๑.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น  
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๖,๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบหกล้านสาม
แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

๑๑.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามท่ีได้ประกวดราคาโดยการ
ยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
(๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้าง
ส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออื่นได้ 

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 



(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดัง
ระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยืน่ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่น
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

๑๑.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี ค่างานก่อสร้างลดลง
หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี ้
   ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
    สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคา
จะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่าง
จาก เทียบเท่ากับสถาบันการศึกษาท่ี กพ.ก าหนด หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมี
จ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๓.๑ ช่างโยธา 
๑๓.๒ ช่างส ารวจ 

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

   ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  

 
 


