
 

เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๒ 

การจ้างก่อสรา้งก่อสรา้งอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรยีน (ใต้ถุนโล่ง) 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านยามกาโนนค า 

ลงวันท่ี  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

                  โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโลง่) ณ โรงเรียนบ้านยามกาโนนค า หมู่ท่ี ๙ 
บ้านยามกาน้อย ต าบลบ้านธาตุ อ าเภอเพญ็ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสญัญา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชนร์่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชเีอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชเีอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอยีดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถกูระงับการยื่นข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนือ่งจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวใ้นบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยีนชือ่ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชพีรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีเ่ข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รฐับาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกวา่ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรอืหนว่ยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเชือ่ถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปน็นิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการรว่มค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผูเ้ข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณอ์ักษรก าหนดใหผู้้เข้ารว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรฐั และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการรว่มค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 
                                   ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มค้าท่ีจด
ทะเบียนเปน็นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชรีายรับรายจ่ายหรอืแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชธีนาคาร เวน้
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึง่มีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                          ๒.๑๕     หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน ๖๐ วัน 



                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้าง
ภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามญัหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสอืบรคิณห์สนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชผีู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมท้ังรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้ารว่มค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสอืแสดงหลักฐานทางการเงิน (ถ้ามี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาทะเบยีนใบทะเบียนพาณชิย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   ส าเนาใบทะเบียนภาษี (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บัญชเีอกสารสว่นท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดั
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบัญชเีอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชเีอกสารสว่นท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   

                                   (๒)    ส าเนาหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างพรอ้มท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    บัญชรีายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษปีระเภทต่างๆ รวมท้ังก าไรไวด้้วย 
   



                                   (๔)    บัญชเีอกสารสว่นท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จดั
จ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ตอ้งแนบบัญชเีอกสารสว่นท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยันตวัตนของผูย้ื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ 
พร้อมจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชรีายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรอืราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือ่นไขท่ีระบุไวท้้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตวัหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จา่ยท้ังปวงไว้แลว้ 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรยีน ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกสท้ั์งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงือ่นไขใน
เอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งเปน็ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มูล (Upload) เพือ่เป็นการ
เสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์รว่มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 



                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระท าอนัเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ และโรงเรียน จะพจิารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกลา่ว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูร้ิเริ่มใหม้ีการกระท าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของโรงเรียน 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือ่นไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเปน็ราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษอีื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพือ่เข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวธิีการเสนอราคาดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยืน่
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์จะไม่รับพจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรอืเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใชส่าระส าคญัและ
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธผิู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชือ่ผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นขอ้เสนอรายอื่น 

http://www.gprocurement.go.th/


                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นขอ้เสนอชี้แจงขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรยีนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจ้างในจ านวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถอืว่าการตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกรอ้งค่าใช้จ่าย หรอืค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมท้ัง โรงเรียนจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืน่ข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถอืได้ว่ายืน่ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อไดว้่าผูย้ื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธเิรียกรอ้งค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
โรงเรียน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรยีน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รบัการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรอืเจา้หน้าท่ีในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 

                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซน็สั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรอืก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวธิีการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชือ่บรษิัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสอืค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาจ้างแล้ว 



                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษมีูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแลว้ 
โดยถือราคาเหมารวมเปน็เกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒ งวด ดังนี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ด าเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก หล่อตอม่อ คานรับพื้นชั้นที่ ๑ หลอ่บันได หล่อพื้นหล่อในท่ี หลอ่เสารบั
โครงหลังคา ติดต้ังโครงหลังคา มุงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการทุกประการและคณะกรรมการตรวจการ
จ้างได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบรอ้ยแลว้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสอื รวมท้ังท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบรอ้ย 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานท่ีรับจา้งไปจ้างชว่งใหผู้้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนญุาตจาก
โรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนรอ้ยละ ๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจ้างชว่งนั้น 

                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัตผิิดสญัญาจ้างกอ่สร้าง นอกเหนอืจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตรารอ้ยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสอืแลว้แต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพรอ่งของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า  ๒ ปี  นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยืน่ข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนไดร้ับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรยีนได้คัดเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจา้ง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผู้รับจา้งจะต้องสั่งหรอืน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นตอ้งน าเข้ามาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูร้ับจ้างจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีผูร้ับจ้างสัง่หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรอือื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกลา่วบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรอืที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรอืไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรอือื่นท่ีมิใชเ่รอื



ไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนไดคั้ดเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสอื
ภายในเวลาท่ีก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรอืเรียกร้องจากผู้ออกหนังสอืค้ า
ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเ้ป็นผู้
ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงือ่นไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวนิิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกรอ้งค่าใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลกิการจัดจ้างในกรณีตอ่ไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกรอ้งค่าเสยีหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได ้

                                   (๑)    โรงเรยีนไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะท าการจัดจ้างครัง้นี้ตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรอืที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนร์่วมกัน หรือมสีว่นได้เสยีกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสยีหายแก่โรงเรยีน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั 
 

                 ๑๑.    การปรบัราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบใุนข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอ่ไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวธิคี านวณท่ีใช้กับสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชพีงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรฐัมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดับท่ีก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สัญญา หรอืภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมอืช่าง 
                          เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผู้รับจ้างและไดต้กลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบ 
มาตรฐานฝีมอืช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก เทียบเท่าสถาบันการศกึษาท่ี ก.พ. รับรอง หรือผู้มี



วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังตอ่ไปนี ้
                          ๑๒.๑    ช่างก่สร้าง 
                          ๑๒.๒    ช่างไฟฟ้า 
 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจา้งต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครัด 
 

                  ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผูร้ับจ้างเพือ่น ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับโรงเรียน ไว้ชัว่คราว 
  

โรงเรียนบา้นยามกาโนนค า 

 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 


