
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๐๑/๒๕๖๑ 

การจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก 

ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลละงู 
ลงวันท่ี  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 

                  โรงเรียนอนบุาลละง ูซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "ส านกังาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้าง
ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล/๕๕-ก ณ ณ โรงเรียนอนบุาลละง ูหมูท่ี่ ๓ ต าบลก าแพง อ าเภอละง ูจงัหวดัสตลู
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

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

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
                          ๑.๙     รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
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                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้มีอาชีพรบัจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 
                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ ส านกังาน 
ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั
หน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนท่ีส านกังานเช่ือถือ 
                                   ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่นิติบคุคลแตล่ะนิตบิคุคลท่ี
เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีท่ี
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



                               ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รบัคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร
จ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึ่งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื่นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมใิชนิ่ติบคุคล ให้ย่ืนส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 
 

                                    



                                   (๒)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๔)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวสัดุ
อปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทัง้ก าไรไว้ด้วย 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทัง้นี ้เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกสต์ามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อม
จดัท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หน่วย หรือราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้
ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๑๒๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๔๘๐ วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก ส านกังาน ให้เร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 



                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ส านกังาน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖(๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และส านกังาน จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืน
ข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่ส านกังาน จะพิจารณาเหน็วา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการ
กระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของส านกังาน 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้าม)ี รวม
คา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใด
ดงัตอ่ไปนี ้จ านวน ๑,๐๐๐,๖๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้



ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือค า้
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้ส านกังานตรวจสอบความถกูต้องในวนัท่ี๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงคจ์ะใช้หนงัสือค า้ประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบช่ืุอผู้ ย่ืนข้อเสนอในหนงัสือค า้ประกนั
อิเลก็ทรอนิกสฯ์ ดงันี ้
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่ให้ระบช่ืุอผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสญัญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้ส านกังานจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ 
วนั นบัถดัจากวนัท่ีส านกังานได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่
ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีคดัเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต ่าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คนืได้ตอ่เมื่อได้ท า
สญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้ส านกังานจะพิจารณา
ตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ ส านกังาน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีส านกังานก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมใิช่
สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     ส านกังานสงวนสทิธ์ิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณี
ดงัตอ่ไปนี ้



                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของส านกังาน 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท่ี์เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือส านกังาน มีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ ส านกังานมีสิทธิท่ีจะไมร่ับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไม่
ถกูต้อง 
                          ๖.๖     ส านกังานทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมร่บัราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของส านกังานเป็นเดด็ขาดผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือ
คา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ ส านกังานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอ
เป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่ย่ืนข้อเสนอกระท า
การโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
หรือส านกังาน จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ ส านกังาน มีสิทธิท่ีจะไมร่ับ
ข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือ
คา่เสียหายใดๆ จากส านกังาน 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา ส านกังาน อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกบัส านกังาน ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้ส านกังาน
ยึดถือไว้ในขณะท าสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 



                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซน็สัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๗.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          ส านกังานจะจ่ายคา่จ้างซึ่งได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๒ งวด ดงันี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ปรับพืน้ท่ีบริเวณก่อสร้างจนได้ระดบั + ๐.๐๐ ตามรายการก าหนด ท าการตอกเสาเขม็ เทคอนกรีตฐานรากทัง้หมด
แล้วเสร็จ ติดตัง้เหลก็เสาอย่างน้อยถึงระดบัชัน้ท่ี ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้างท า
การก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอมอ่ คาน พืน้ ค.ส.ล.ระดบัชัน้ลา่งทัง้หมด ปพืูน้ส าเร็จรูป (ยกเว้นเท
คอนกรีตทบัหน้า ทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจ
รับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้างท า
การเทคอนกรีตทบัหน้าพืน้ชัน้ลา่ง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน - พืน้ระเบียง พืน้กนัสาด บนัได    
ค.ส.ล. ระดบัชัน้ท่ี ๒ (ยกเว้นปพืูน้ส าเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                          งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้างท า
การก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน-พืน้ ระเบียง กนัสาด บนัได ค.ส.ล. ระดบัชัน้ท่ี ๓ ปพืูน้ส าเร็จรูป พร้อม
เทคอนกรีตทบัหน้าชัน้ท่ี ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบ
งานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                          งวดท่ี ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้างท า
การก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พืน้ บนัได ค.ส.ล.ระดบัชัน้ท่ี ๔ ปพืูน้ส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบั
หน้าชัน้ท่ี ๓ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓๐ วนั 



                          งวดท่ี ๖ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้างท า
การก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล.ทัง้หมดแล้วเสร็จ ถึงระดบัหวัเสารับโครงหลงัคาปพืูน้ส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีต
ทบัหน้าชัน้ท่ี ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วนั 
                          งวดท่ี ๗ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ติดตัง้โครงหลงัคา ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั ก่อบล๊อคช่องแสงเหนือประต-ูหน้าตา่ง ชัน้ท่ี ๑ และชัน้ท่ี ๒ เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดท่ี ๘ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ติดตัง้ระบบแปส าเร็จรูป มงุหลงัคากระเบือ้งลอนคูพ่ร้อมอปุกรณ์ ติดตัง้ไม้บวัเชิงชาย ก่อผนงั ท าคานทบัหลงั     
ก่อบลอ็กช่องแสงเหนือประต ู- หน้าตา่งชัน้ท่ี ๓ และชัน้ท่ี ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ติดตัง้วงกบประต ู- วงกบหน้าตา่งทัง้หมด (ยกเว้นผนงัและประตสู าเร็จรูป ห้องน า้ - ส้วม) ฉาบปนูผนงัและ
โครงสร้าง ค.ส.ล.ภายในชัน้ท่ี ๒ ชัน้ท่ี ๓ และชัน้ท่ี ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดท่ี ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ฉาบปนูเสร็จทัง้หมด ท าฝา้เพดานใต้หลงัคาชัน้บนทัง้หมด ปกูระเบือ้งห้องน า้ - ส้วม เดนิท่อส้วม ท่อน า้ทิง้ ตอ่
ออกไปยงัช่องท่อด้านนอก ท าผิวพืน้ระเบียงทางเดิน บนัได ? ชานพกั ปกูระเบือ้งห้องเรียนชัน้ท่ี ๒ เสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดท่ี ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน เมื่อผู้รับจ้าง
ติดตัง้บานประต ู? หน้าตา่ง - ช่องแสงทัง้หมด (ยกเว้นลกูฟักกระจกหน้าตา่ง) เดินสายไฟฟ้าภายในทัง้หมด 
(ยกเว้นอปุกรณ์ไฟฟ้า) ติดตัง้สขุภณัฑ์ภายในห้องน า้ - ส้วมทัง้หมด ตดิตัง้ผนงัและประตสู าเร็จรูปห้องน า้ - ส้วม
ทัง้หมด ท าฝา้ห้องน า้ ฝา้ใต้ห้องน า้ ปกูระเบือ้งห้องเรียนทัง้หมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                          งวดสดุท้าย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๘ ของคา่จ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบตัิงานทัง้หมด ให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอื รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนงัสือจะก าหนด ดงันี ้

                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รบัจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจาก
ส านกังาน จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบตัิผิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดคา่ปรับ
เป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
 
 



                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลา 
ไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีส านกังานได้รบัมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิม
ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน 
๔,๐๐๒,๖๐๐  (สี่ล้านสองพนัหกร้อยบาทถ้วน) และท่ีเหลอืในงบประมาณปีถดัไป 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อ ส านกังานได้รับอนมุตัิเงินคา่ก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณในปีถดัไป 

                          ๑๑.๒   เมื่อส านกังานได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย์นาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรืออ่ืนท่ีมใิชเ่รือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชย์นาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งส านกังานได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ
ภายในเวลาท่ีก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ ส านกังานจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือ
ค า้ประกนั การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้
เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั 

                          ๑๑.๔   ส านกังานสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตก
ลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนัผู้
ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของส านกังาน ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ย่ืนข้อเสนอไมม่ี
สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   ส านกังาน อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะ
เรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากส านกังานไมไ่ด้ 
 



                                   (๑)    ส านกังานไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียง
พอท่ีจะท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รบัการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กนักบัผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส านกังาน หรือกระทบ
ตอ่ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีท่ี คา่
งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้
                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ีก าหนดไว้ใน
สญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีส านกังานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อส านกังานได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนีแ้ล้ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผา่น
การทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผา่นการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการก าหนดมาตรฐาน
และทดสอบฝีมือแรงงานสถาบนัของทางราชการ หรือสถาบนัของเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผู้มีวฒุิบตัร
ระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่า
กวา่ร้อยละ ๑๐ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะต้องมจี านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๓.๑    สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า 
                          ๑๓.๒    สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 
                          ๑๓.๓    สาขาช่างติดตัง้และเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
                          ๑๓.๔    สาขาช่างไม้(ก่อสร้าง) 
                          ๑๓.๕    สาขาช่างท่อและสขุภณัฑ์ 
                          ๑๓.๖    สาขาช่างก่ออิฐ 
                          ๑๓.๗    สาขาช่างฉาบปนู 
                 ๑๔.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบตัิ
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 



                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ส านกังาน สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ
คดัเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมนิผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ
ท าสญัญากบัส านกังาน ไว้ชัว่คราว 
  

โรงเรียนอนบุาลละง ู
 ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 

 


