
 

 เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที ่  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๑๘ล/๕๕-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านท่าอาจ 
ลงวนัที ่๒๑ เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

...................................................... 
                 โรงเรียนบ้านทา่อาจ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๑๘ล/

๕๕-ข(เขตแผน่ดินไหว) ด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ณ โรงเรียนบ้านทา่อาจ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 

                         ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                         ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

                         ๑.๔ หนงัสอืแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                         ๑.๕ แบบสญัญาจ้าง 

                         ๑.๖ แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                 (๑) หลกัประกนัซอง 

                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 

                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า 

                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน 

                         ๑.๗ สตูรการปรับราคา 

                         ๑.๘ บทนิยาม 

                                 (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                 (๒) การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                         ๑.๙ แบบบญัชีเอกสาร 

                                 (๑) บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                 (๒) บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                         ๑.๑๐ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานกอ่สร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ

ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมลูได้เทา่เทยีมกนัและเพื่อให้ประชาชนเข้า

ตรวจดไูด้) 



 

๒. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ที่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ

แล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ให้นิติบคุคลหรือบคุคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไมเ่ป็น

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 

                 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มคี าสัง่ให้สละสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผา่นการคดัเลอืกผู้มคีณุสมบตัิเบือ้งต้นในการจ้างของกรม 

                 ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดยีวกนักบังานท่ี ประกวดราคาจ้าง ด้วย

วิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๖,๓๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ 

หนว่ยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ 

                 ๒.๗ บคุคลหรือนิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชี

รายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั 

                 ๒.๘ บคุคลหรือนิติบคุคลที่จะเข้าเป็นคูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐซึง่ได้ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางที่เว็บไซต์

ศนูย์ข้อมลูจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ 

                 ๒.๙ คูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื่นบาท

คูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

               ๓.๑ สว่นท่ี ๑ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

                         (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบคุคล 

                                 (ก) ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชี

รายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

                                 (ข) บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสอื

บริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

                         (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มใิช่นิติบคุคล ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวั



ประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้าม)ี ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น พร้อมทัง้

รับรองส าเนาถกูต้อง 

                         (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญา

ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคลธรรมดาทีม่ิใช่สญัชาติ

ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) 

                         (๔) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบegp 

                         (๕) บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 

                 ๓.๒ สว่นท่ี ๒ อยา่งน้อยต้องมีเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

                         (๑) หนงัสอืแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทบัตรา(ถ้า

มี) 

                         (๒) หนงัสอืมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอ านาจให้บคุคล

อื่นท าการแทน 

                         (๓) หลกัประกนัซองตามข้อ ๕ 

                         (๔) ส าเนาหนงัสอืรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

                         (๕) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 

                         (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ 

                         (๖) บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ และหนงัสอืแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่เีง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน รวมทัง้ลงลายมือช่ือของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชดัเจน 

                 ๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดใุนบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๖๐ วนั นบัแตว่นัยืนยนัราคาสดุท้าย โดยภายในก าหนด

ยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสญัญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไมเ่กิน ๔๐๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง หรือวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจากกรมให้เร่ิมท างาน 

                 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดรู่าง

สญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ ตามเง่ือนไข

ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์จ่าหน้าซองถึงประธาน



คณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๑๘ล/๕๕-ข(เขตแผน่ดินไหว) ด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ โดยระบไุว้

ที่หน้าซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ เลขที ่...๒/๒๕๕๗..." ยื่นตอ่

คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัท่ี ............................ ตัง้แตเ่วลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ โรงเรียนบ้านทา่อาจ ( 

ห้องผู้อ านวยการ) 

                      เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์แล้วจะไมรั่บเอกสารเพิม่เตมิโดย

เด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแตล่ะรายวา่เป็นผู้

ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ประสงค์

จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วนัประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์หรือไม ่พร้อมทัง้ตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแตล่ะรายทราบผลการพิจารณา

เฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลกัฐานวา่ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 

                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ วา่ มีผู้

ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคารายนัน้ออกจากการเป็นผู้มสีทิธิเสนอราคา และกรมจะ

พิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน 

                      ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมผ่า่นการคดัเลอืกเบือ้งต้น เพราะเหตเุป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั

กบัผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอืน่ หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอนัเป็น

การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมผ่า่นคณุสมบตัิทางด้านเทคนิคอาจอทุธรณ์ค าสัง่

ดงักลา่วตอ่หวัหน้าหนว่ยงานท่ีจดัหาพสัดภุายใน ๓ วนั นบัแตว่นัที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินจิฉยัอทุธรณ์

ของหวัหน้าหนว่ยงานท่ีจดัหาให้ถือเป็นท่ีสดุ 

                      หากปรากฏตอ่คณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ประสบ

ข้อขดัข้องจนไมอ่าจด าเนินการตอ่ไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาทีก่ าหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่พกักระบวนการเสนอ

ราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสทิธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอ่สือ่สารกบับคุคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขดัข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการ

เสนอราคาตอ่ไป จากขัน้ตอนท่ีค้างอยูภ่ายในเวลาของการเสนอราคาทีย่งัเหลอืก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แตต้่องสิน้สดุ

กระบวนการเสนอราคาภายในวนัเดียวกนั เว้นแตค่ณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไมแ่ล้วเสร็จได้

โดยง่าย หรือข้อขดัข้องไมอ่าจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลกิกระบวนการเสนอราคา และก าหนด

วนั เวลาและสถานท่ี เพื่อเร่ิมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม ่โดยจะแจ้งให้ผู้มีสทิธิเสนอราคาทกุรายที่อยูใ่นสถานท่ีนัน้ทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสทิธ์ิในการตดัสนิใจด าเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวดราคา ฯ เพื่อให้การ

ประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทางราชการ 

                 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องปฏิบตัิดงันี ้



                      (๑) ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสอืแสดงเง่ือนไขการซือ้และการจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมา

พร้อมกบัซองข้อเสนอทางเทคนคิ 

                      (๒) ราคาสงูสดุของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ จะต้องเร่ิมต้นท่ี ๒๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐บาท 

                      (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้าม)ี รวมคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                      (๔) ผู้มีสทิธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา และสถานท่ีที่

ก าหนด 

                      (๕) ผู้มีสทิธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบยีนแล้วต้อง LOGIN เข้าสูร่ะบบ 

                      (๖) ผู้มีสทิธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคา

จ้าง ด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์จะต้องต า่กวา่ราคาสงูสดุในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลดราคาขัน้ต ่า (Minimum 

Bid) ไมน้่อยกวา่ครัง้ละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสงูสดุในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครัง้ถดัๆไป ต้องเสนอลด

ราคาครัง้ละไมน้่อยกวา่ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครัง้สดุท้ายที่เสนอลดแล้ว 

                      (๗) ห้ามผู้มีสทิธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิน้แล้ว จะต้องยืนยนัราคาตอ่ผู้

ให้บริการตลาดกลางอเิลก็ทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยนัจะต้องตรงกบัราคาทีเ่สนอหลงัสดุ 

                      (๘) ผู้มีสทิธิเสนอราคาที่ได้รับคดัเลอืกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทาง

อิเลก็ทรอนิกส์และคา่ใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทัง้นีจ้ะแจ้งให้ทราบในวนัเสนอราคา 

                      (๙) ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวนัที่ ............................ ตัง้แตเ่วลา ...............น. เป็นต้น

ไป ทัง้นี ้จะแจ้งนดัหมายตามแบบแจ้งวนั เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ให้ทราบตอ่ไป 

 

๕. หลกัประกันซอง 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนคิ 

จ านวน ๒,๑๐๔,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึง่แสนสีพ่นัหกร้อยบาทถ้วน) 

                 โดยหลกัประกนัซองจะต้องมีระยะเวลาการค า้ประกนั ตัง้แตว่นัยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลมุไปจนถงึวนั

สิน้สดุการยืนราคา โดยหลกัประกนัให้ใช้อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แกก่รม โดยเป็นเช็คลงวนัที่ท่ียื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนคิ หรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน ๓ วนั

ท าการของทางราชการ 

                 ๕.๓ หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๔ หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แจ้งเวยีนช่ือให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบ

แล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ ๑.๖ (๑) 

                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 



                 หลกัประกนัซองตามข้อนี ้กรมจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้

พิจารณาในเบือ้งต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้มีสทิธิเสนอราคารายทีค่ดัเลอืกไว้ซึง่เสนอราคาต า่สดุจะคืนให้ตอ่เมื่อได้ท าสญัญาหรือ

ข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสทิธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

                 การคืนหลกัประกนัซองไมว่า่กรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 

 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์นี ้กรมจะพจิารณาตดัสนิด้วย ราคารวม 

                 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไมถ่กูต้อง

หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการ

ประกวดราคาจะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเลก็น้อย หรือ

ผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในสว่นท่ีมใิช่สาระส าคญั ทัง้นีเ้ฉพาะในกรณีที่

พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่กรมเทา่นัน้ 

                 ๖.๓ กรมสงวนสทิธ์ิไมพ่ิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไมม่ีการผอ่นผนัในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                         (๑) ไมป่รากฏช่ือผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน้ ในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสท์ี่

เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบระหวา่งผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น 

                 ๖.๔ ในการตดัสนิการประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ ประกวด

ราคาหรือกรม มีสทิธิให้ผู้ เสนอราคาชีแ้จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ก่ียวข้องกบัผู้ประสงค์จะเสนอราคา

ได้ กรมมีสทิธิที่จะไมรั่บราคาหรือไมท่ าสญัญา หากหลกัฐานดงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                 ๖.๕ กรมทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมรั่บราคาต า่สดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพจิารณา

เลอืกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การ

ตดัสนิของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิธิเสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้กรมจะพจิารณา

ยกเลกิการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสทิธิเสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้มีสทิธิเสนอ

ราคาที่ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทุีเ่ช่ือได้วา่การเสนอราคากระท าการโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น

เท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                      ในกรณีที่ผู้มีสทิธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต า่สดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจด าเนินงานตามสญัญา

ได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้มีสทิธิเสนอราคารายนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานที่ท าให้เช่ือได้วา่ผู้มีสทิธิเสนอ

ราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟัง

ได้ กรมมีสทิธิที่จะไมรั่บราคาของผู้มีสทิธิเสนอราคารายนัน้ 



                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์วา่ผู้ประสงค์จะเสนอ

ราคาที่ได้รับการคดัเลอืกเป็นผู้มสีทิธิเสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้มีสทิธิเสนอราคารายอืน่หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์

ร่วมกนัระหวา่งผู้มีสทิธิเสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวธีิการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสทิธิเสนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมี

อ านาจทีจ่ะตดัรายช่ือผู้มีสทิธิเสนอราคาดงักลา่ว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้มีสทิธิเสนอราคารายนัน้เป็นผู้ทิง้งาน 

 

๗. การท าสัญญาจ้าง 

                 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์(ผู้ รับจ้าง)จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญาดงัระบใุน

ข้อ ๑.๕ กบักรมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ๑๐ของ

ราคาคา่จ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้กรมยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่

อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๗.๑ เงินสด 

                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แกก่รม โดยเป็นเช็คลงวนัที่ท่ีท าสญัญาหรือก่อนหน้านัน้ไมเ่กิน ๓ วนั ท าการของทาง

ราชการ 

                 ๗.๓ หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ ๑.๖ (๒) 

                 ๗.๔ หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการ

พาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่ได้แจ้งช่ือเวียนให้สว่นราชการตา่ง ๆ ทราบ

แล้ว โดยอนโุลมให้ใช้ตามแบบหนงัสอืค า้ประกนัดงัระบใุนข้อ ๑.๖ (๒) 

                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนันีจ้ะคืนให้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีคูส่ญัญาพ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                 กรมจะจา่ยเงินคา่จ้าง โดยแบง่ออกเป็น ๑๒งวด ดงันี ้

                                      งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างปรับพืน้ท่ี

บริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากทัง้หมดแล้วเสร็จ ติดตัง้เหลก็เสาอยา่งน้อยถึงระดบัชัน้ท่ี ๒ หากมีการ

เปลีย่นแปลงรูปแบบรายการในการตอกเสาเขม็เป็นการขยายฐานแผ(่ฐานราก)ของอาคาร คา่เสาจะท าการหกัเงินในงวดที่๑ และ

เบิกจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยตามรูป ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 

                                      งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างท าการ

ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอ่มอ่ คาน พืน้ ค.ส.ล.ระดบัชัน้ลา่งทัง้หมดปพูืน้ส าเร็จ ( ยกเว้นเทคอนกรีตทบัหน้า ) ทางเท้า

รอบอาคาร เบกิจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างท าการเท



คอนกรีตทบัหน้าพืน้ชัน้ลา่ง และก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ? พืน้ระเบียง พืน้กนัสาด บนัได ค.ส.ล. ระดบัชัน้ท่ี๒ ( ยกเว้นปู

พืน้ส าเร็จรูป ) เบกิจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ เบิกจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างท าการ

ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พืน้ ระเบียง กนัสาด บนัได ค.ส.ล ระดบัชัน้ท่ี ๓ ปพูืน้ส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหน้าชัน้ท่ี 

๒ เบิกจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างท างาน

ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล เสา คาน พืน้ บนัได ค.ส.ล ระดบัชัน้ท่ี ๔ ปพูืน้ส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทบัหน้าชัน้ท่ี ๓ เบิกจา่ยใน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างท าการ

ก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล ทัง้หมดแล้วเสร็จถึงระดบัหวัเสารับโครงหลงัคา ปพูืน้ส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหน้าชัน้ท่ี ๔ เบิกจา่ย

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างตดิตัง้โครง

หลงัคา ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบลอ็กช่องแสงเหนือประต ูหน้าตา่งชัน้ท่ี๑ หน้าตา่งชัน้ท่ี ๒ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างได้ติดตัง้ แป

ส าเร็จรูป มงุหลงัคาลอนคูพ่ร้อมอปุกรณ์ติดตัง้ไม้บวัเชิงชาย ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบลอ็กช่องแสงเหนือประตหูน้าตา่งชัน้ท่ี ๓ 

และชัน้ท่ี ๔ เบิกจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างตดิตัง้วงกบ

ประต ูวงกบหน้าตา่งทัง้หมด ( ยกเว้นผนงัและประตสู าเร็จรูปห้องน า้ ห้องส้วม ) ฉาบปนูผนงัและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชัน้ท่ี 

๒,๓ และ๔ เบิกจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 

                                      งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมือ่ผู้ รับจ้างฉาบปนู

เสร็จทัง้หมด ท าฝาเพดานใต้หลงัคาชัน้บนทัง้หมด ปกูระเบือ้งห้องน า้ ส้วม เดินทอ่ส้วม ทอ่น า้ทิง้ตอ่ออกไปยงัช่องทอ่ด้านนอก ท า

ผิวพืน้ระเบียงทางเดิน บนัได ชานพกั เบิกจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 

วนั 

                                      งวดที่ ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้ รับจ้างติดตัง้

บานประต ูหน้าตา่ง ช่องแสงทัง้หมดยกเว้นลกูฟักกระจกหน้าตา่ง ติดตัง้สขุภณัฑ์ภายในห้องน า้ ส้วม ทัง้หมด เดินไฟฟ้าภายใน

ทัง้หมด ตดิตัง้ผนงัและประตสู าเร็จรูปห้องน า้ ส้วมทัง้หมด ท าฝาห้องน า้ ฝ้าใต้ห้องน า้ ท าผิวพืน้บนัได ชานพกั ราวบนัได ราว

ระเบียง เบกิจา่ยในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วนั 

                                      งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงานทัง้หมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสญัญา รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 



 

๙. อัตราค่าปรับ 

                 คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่วนั 

 

๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื หรือท าสญัญาจ้างตามแบบดงั

ระบใุนข้อ ๑.๕ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อย

กวา่ ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีกรมได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดีงัเดิม

ภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 

๑๑. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

                 ๑๑.๑ เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

                 การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อกรมได้รับอนมุตัิเงินคา่ก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๕๗ แล้วเทา่นัน้ 

                 ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๑๘ล/๕๕-ข(เขตแผน่ดนิไหว) ด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนกิส์ครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๒๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ (ยี่สบิสามล้านสอง

แสนสีห่มื่นบาทถ้วน)  

                 ๑๑.๒ เมื่อกรมได้คดัเลอืกผู้มีสทิธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวดราคาจ้าง ด้วย

วิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของมาเพื่องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้อง

น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ก าหนด ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึง่เป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                         (๑) แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ รับจ้างสัง่

หรือซือ้ขายของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 

                         (๒) จดัการให้สิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงั

ประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้โดยเรืออื่นที่มใิช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้

ก่อนบรรทกุของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุของลงเรืออื่น 

                         (๓) ในกรณีที่ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                 ๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึง่ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ ตอ่กรมฯ แล้วจะถอนตวัออก

จากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้มสีทิธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน้ กรมจะริบหลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของ

วงเงินท่ีจดัหาทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้อาจพจิารณาให้เป็นผู้ทิง้งานได้ หากมี



พฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

                 ๑๑.๔ ผู้มีสทิธิเสนอราคาซึง่กรม ได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดงัระบุ

ไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนัซองทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ

เสยีหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๑.๕ กรมสงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเตมิเง่ือนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังาน

อยัการสงูสดุ (ถ้าม)ี 

 

๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  

                 การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้ในกรณีที่คา่งานก่อสร้างลดลงหรือ

เพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้

                 ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณทีใ่ช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๒ 

สงิหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสอืส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 

๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

                 สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที่ท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสญัญา หรือภายใน

ระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๗ 

 

๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 

                 เมื่อกรมได้คดัเลอืกผู้มีสทิธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้วผู้มีสทิธิเสนอ

ราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตัิงานก่อสร้างดงักลา่วผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือ

ช่างจาก สถาบนัของทางราชการหรือเทียบเทา่สถาบนัการศกึษาที ่กพ. รับรองหรือผู้มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือ

เทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ่ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขาชา่ง จ านวนอยา่ง

น้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่างดงัตอ่ไปนี ้

                         ๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง 

                         ๑๓.๒ ช่างไฟฟ้า 

                         ๑๓.๓ ช่างประปา 

 

๑๔. การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 

                 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผู้ รับจ้างพงึปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบยีบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 หมายเหตุ 

                 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถงึ ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง ที่เข้ารับการคดัเลอืกจากหนว่ยงานท่ีจะจดัหาพสัด ุเพือ่เป็นผู้มี



สทิธิเสนอราคา 

                 ผู้มีสทิธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีไ่ด้รับการคดัเลอืกจากหนว่ยงานที่จะจดัหาพสัด ุให้เป็นผู้มีสทิธิ

เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 การนบัระยะเวลาค า้ประกนัซองตามข้อ ๕ ให้หนว่ยงานท่ีจดัหาพสัดนุบัเป็น ๒ ชว่งเวลาติดตอ่กนั คือ ช่วงแรก ตัง้แตว่นั

ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวนัยืนยนัราคาสดุท้าย (วนัเสนอราคา) และนบัตอ่เนื่องกนัในชว่งที่สอง คือ ตัง้แตว่นัถดัจาก

วนัยืนยนัราคาสดุท้าย จนถึงวนัสิน้สดุการยืนราคา ตวัอยา่งเช่น ก าหนดวนัยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค 

วนัท่ี ............................ ก าหนดวนัเสนอราคาวนัท่ี ............................ และก าหนดยืนราคา ๖๐ วนั นบัแตว่นัยืนยนัราคาสดุท้าย 

การนบัระยะเวลาค า้ประกนัซองคือ วนัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ และนบัตอ่เนื่องในชว่งที่สองให้เร่ิม

นบัตัง้แตว่นัท่ี ............................ จนถึงวนัท่ี ............................ (รวม ๖๐ วนั) ดงันัน้ ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตัง้แต่

วนัท่ี ............................ จนถึงวนัที ่............................  

                  การเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต ่าแต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
ค านวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั 
เพื่อความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้ าหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ใหก้ าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ัง
ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ 
บาท ใหก้ าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขั้นต ่าสูงกวา่ราคาขั้นต ่าท่ีก าหนดได ้เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum 
Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้
และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามท่ีก าหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ ส าหรับกรณี
การจดัหาพสัดุท่ีหน่วยงานท่ีจะจดัหาพสัดุก าหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานก าหนดใหเ้สนอราคาและพิจารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหส้ามารถปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้
  

โรงเรียนบา้นท่าอาจ 
  

 

 

 

 



 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
  

          ๑. ความเป็นมา  
                      ดว้ยโรงเรียนบา้นท่าอาจไดรั้บจดัสรรงบประมาณปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘แผนงานขยายโอกาสและ
พฒันาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผูจ้บการศึกษาภาคบงัคบัรายการค่าก่อสร้างอาคาร การศึกษาและส่ิงประกอบแบบ
อาคารเรียน ๓๑๘ล/๕๕-ข(เขตแผน่ดินไหว) 
          ๒. วตัถุประสงค์  
                      เพื่อใชส้ าหรับการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนโรงเรียนบา้นท่าอาจ รวมทั้งการบริการในรูปแบบ
ต่างๆตามความเหมาะสม 

          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งของกรม 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                ๓.๘ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  



                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

 

          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
                      ไม่เกิน ๔๐๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      จ านวนงวดในการส่งมอบ ๑๒ งวด 
                      งวดท่ี ๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้ง ปรับพื้นท่ีบริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเขม็ เท
คอนกรีตฐานรากทั้งหมดแลว้เสร็จ ติดตั้งเหล็กเสาอยา่งนอ้ยถึงระดบัชั้นท่ี ๒ หากมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบราการ
ในการตอกเสาเขม็เป็นการขยายฐานแผ(่ฐานราก)ของอาคาร ค่าเสาจะท าการหกัเงินในงวดท่ี๑ และเบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยตามรูป ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๕๐ วนั 
                      งวดท่ี ๒ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาต่อม่อ คาน 
พื้น ค.ส.ล.ระดบัชั้นล่างทั้งหมดปูพื้นส าเร็จ ( ยกเวน้เทคอนกรีตทบัหนา้ ) ทางเทา้รอบอาคาร เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๓ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการเทคอนกรีตทบัหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้าง
โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน ? พื้นระเบียง พื้นกนัสาด บนัได ค.ส.ล. ระดบัชั้นท่ี๒ ( ยกเวน้ปูพื้นส าเร็จรูป ) เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๔ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น ระเบียง 
กนัสาด บนัได ค.ส.ล ระดบัชั้นท่ี ๓ ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ชั้นท่ี ๒ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๕ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท างานก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล เสา คาน พื้น บนัได 
ค.ส.ล ระดบัชั้นท่ี ๔ ปูพื้นส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ชั้นท่ี ๓ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จ
เรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๖ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล ทั้งหมดแลว้เสร็จถึง
ระดบัหวัเสารับโครงหลงัคา ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ชั้นท่ี ๔ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๗ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งโครงหลงัคา ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล็อก
ช่องแสงเหนือประตู หนา้ต่างชั้นท่ี๑ หนา้ต่างชั้นท่ี ๒ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบ
รายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๘ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งไดติ้ดตั้ง แปส าเร็จรูป มุงหลงัคาลอนคู่พร้อมอุปกรณ์
ติดตั้งไมบ้วัเชิงชาย ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตูหนา้ต่างชั้นท่ี ๓ และชั้นท่ี ๔ เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 



                   

    งวดท่ี ๙ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งวงกบประตู วงกบหนา้ต่างทั้งหมด ( ยกเวน้ผนงัและประตู
ส าเร็จรูปหอ้งน ้า ห้องส้วม ) ฉาบปูนผนงัและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นท่ี ๒,๓ และ๔ เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๑๐ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ท าฝาเพดานใตห้ลงัคาชั้นบน
ทั้งหมด ปูกระเบ้ืองหอ้งน ้า ส้วม เดินท่อส้วม ท่อน ้าทิ้งต่อออกไปยงัช่องท่อดา้นนอก ท าผวิพื้นระเบียงทางเดิน 
บนัได ชานพกั เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                      งวดท่ี ๑๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งติดตั้งบานประตู หนา้ต่าง ช่องแสงทั้งหมดยกเวน้ลูก
ฟักกระจกหนา้ต่าง ติดตั้งสุขภณัฑภ์ายในหอ้งน ้า ส้วม ทั้งหมด เดินไฟฟ้าภายในทั้งหมด ติดตั้งผนงัและประตู
ส าเร็จรูปหอ้งน ้า ส้วมทั้งหมด ท าฝาหอ้งน ้า ฝ้าใตห้้องน ้า ท าผวิพื้นบนัได ชานพกั ราวบนัได ราวระเบียง เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๕๐ วนั 
                      งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสัญญา 
          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๒๑,๐๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๒๓,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

          ๘. สถานทีต่ิดต่อเพือ่ขอทราบข้อมูลเพิม่เติม และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
                      สถานท่ีติดต่อ โรงเรียนบา้นท่าอาจ หมู่ ๓ ต าบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ๖๓๑๑๐ 
                      โทรศพัท ์๐๕๕๕๖๓๒๙๙ ๐๘๗๒๐๑๕๖๙๕ ๐๘๙๕๖๗๘๘๙๗ 
                      เวบ็ไซต ์http://www.thaaadschool.com 
                      สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวจิารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ช่ือโครงการ  ประกวดราคาจา้งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๑๘ล/๕๕-ข(เขตแผน่ดินไหว) ดว้ยวธีิการ ทาง            
อิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบา้นท่าอาจ  
วงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ๒๑,๐๔๖,๐๐๐ บาท 
ลกัษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ๓๑๘ล/๕๕-ข(เขตแผน่ดินไหว) ๔ ชั้น ๑๘ หอ้งเรียน 
สถานท่ีก่อสร้าง โรงเรียนบา้นท่าอาจ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 
   การท างานโดยสังเขปดงัน้ี ปรับพื้นท่ีบริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเขม็ เทคอนกรีตฐานราก ติดตั้ง
เหล็กเสาโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาต่อม่อ คาน พื้น ค.ส.ล. ระดบัชั้นล่างทั้งหมดปูพื้นส าเร็จ ทางเทา้รอบ
อาคาร    เทคอนกรีตทบัหนา้พื้นชั้นล่าง และก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน  พื้นระเบียง พื้นกนัสาด 
บนัได ค.ส.ล.  

โครงหลงัคา ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู ติดตั้ง แปส าเร็จรูป มุงหลงัคา
ลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งไมบ้วัเชิงชาย ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตูหนา้ต่างชั้นท่ี 
๓ และชั้นท่ี ๔   ติดตั้งวงกบประตู วงกบหนา้ต่างทั้งหมด  ฉาบปูนผนงัและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นท่ี 
๒,๓ และ๔ ท าฝาเพดานใตห้ลงัคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบ้ืองหอ้งน ้า ส้วม เดินท่อส้วม ท่อน ้าทิ้งต่อออกไป
ยงัช่องท่อดา้นนอก ท าผิวพื้นระเบียงทางเดิน บนัได ชานพกั      เดินไฟฟ้าภายในทั้งหมด ติดตั้งผนงัและ
ประตูส าเร็จรูปหอ้งน ้า ส้วมทั้งหมด ท าฝาห้องน ้า ฝ้าใตห้้องน ้า ท าผวิพื้นบนัได ชานพกั ราวบนัได ราว
ระเบียง  รายละเอียดเพิ่มเติม ยดึตามรูปแบบรายการ 
ราคากลางค านวณ  ณ วนัท่ี ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๒๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท 
บัญชีประมาณราคากลาง 

๑. ค่าก่อสร้าง   ๒๑,๙๔๐,๐๐๐บาท 

๒. ค่าครุภณัฑจ์ดัซ้ือหรือสั่งซ้ือ ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท 

รายช่ือคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
 ๑. นายจรัล ปวงละคร 
 ๒.นายอ านวย อาจหาญ 
 ๓.นายปณิธาน แยม้จนัทร์ฉาย   
 


