
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑ 

การจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
ตามประกาศ โรงเรียนบ้านเกาะเต่า 
ลงวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

                  โรงเรียนบ้านเกาะเตา่ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง บ้านพกัครู ๒๐๗ โรงเรียนบ้านเกาะเตา่ ณ โรงเรียนบ้านเกาะเตา่ ๑/๖ ม.๒ ต. เกาะเตา่ อ.เกาะพะงนั จ.สุ
ราษฎร์ธานี ๘๔๓๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึง่ถกูระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา



สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม(ภพ.๒๐) (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) 
 
                                   (๖)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    บญัชีรายการกอ่สร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึง่จะต้องแสดงรายการวสัดุ
อุปกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทัง้นี ้เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม



จดัท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้
ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่  ๕ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๓๐ วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจาก โรงเรียน ให้เร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ๒๘ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตาม
ข้อ ๑.๖(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ ทิง้งาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการ
กระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของโรงเรียน 



                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้โรงเรียนจะพิจารณา
ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแตผู่้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่
สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 



                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ โรงเรียนมีสทิธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่
ถกูต้อง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือ
คา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ โรงเรียนจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ ทิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่ยืน่ข้อเสนอกระท า
การโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสอืกบัโรงเรียน ภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยดึถือไว้ในขณะ
ท าสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 



                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียน มีสทิธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือ
คา่เสยีหายใดๆ จากโรงเรียน 

                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลอืกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          โรงเรียนจะจ่ายคา่จ้างซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๓ งวด ดงันี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน เม่ือผู้ รับจ้าง
ได้ก่อสร้างสว่นท่ีเป็นโครงสร้าง ค.ศ.ล. ติดตัง้โครงหลงัคาแล้วเสร็จทัง้หมด( ยกเว้นพืน้ชัน้ลา่ง)และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน เม่ือผู้ รับจ้าง
ได้ปฎิบติังานท าการมงุหลงัคา เทคอนกรีตพืน้ลา่งก่อผนงั ท าเสาเอ็น คานเอ็น ติดตัง้วบกบประตู-หน้าตา่ง ท าฝ้า
เพดานแล้วเสร็จทัง้หมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๐ ของคา่จ้าง เม่ือผู้ รับจ้างได้ปฏบิติังานทัง้หมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอื รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสอืจะก าหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้ รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึง่โดยไม่ได้รับอนญุาตจาก
โรงเรียน จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้ รับจ้างปฏิบติัผิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดคา่ปรับ
เป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 



                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอืแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิม
ภายใน  ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เม่ือ โรงเรียนได้รับอนมุติัเงินคา่ก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๐.๒   เม่ือโรงเรียนได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของมาเพื่องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏบิติัตามกฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่โรงเรียนได้คดัเลอืกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอื
ภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอื
ค า้ประกนั การยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้
เป็นผู้ ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนงัสอืให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนัผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของโรงเรียน ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิ



เรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
คา่เสยีหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 

                                   (๑)    โรงเรียนไม่ได้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียง
พอท่ีจะท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รับการคดัเลอืกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม
กนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่โรงเรียน หรือกระทบตอ่
ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    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 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือโรงเรียนได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นีแ้ล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ มีวฒุิบตัร
ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไม่ต ่า
กวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะต้องมีจ านวนช่างอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๒.๑    ช่างฉาบปนู 
                          ๑๒.๒    ช่างไม้ 
                          ๑๒.๓    ช่างเหลก็ 
                          ๑๒.๔    ช่างไฟฟ้า 
                          ๑๒.๕    ช่างทอ่และสขุภณัฑ์ 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 



                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืก
ให้เป็นผู้ รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสญัญากบัโรงเรียน ไว้ชัว่คราว 
  

โรงเรียนบ้านเกาะเตา่ 

 ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

 

 

 


