
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๗/๒๕๖๕ 

การจ้างก่อสรา้งอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุงอาคารเรียน๒ชั้น๗ห้องเรียน(ชัน้ลา่ง๓ห้องชั้นบน๔ห้อง) 
ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 

ลงวันท่ี  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

                  โรงเรียนอนบุาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างกอ่สร้าง อาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ปรบัปรุงอาคารเรียน๒ช้ัน๗ห้องเรียน(ช้ันล่าง๓ห้องช้ันบน๔
ห้อง) ณ โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนดดงัต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลกัประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกันสัญญา 
   

                                    (๓)   หลกัประกันผลงาน 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                          ๑.๘   แผนการใช้พัสดทุี่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ทีผ่ลิตภายในประเทศ   

                                     .................................ฯลฯ................................. 
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                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก ่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมผีลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๕๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสีพ่ันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ป็น
คู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กจิการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรบัผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมลูค่าตามสญัญาของผูเ้ข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผูเ้ข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก กจิการร่วม
ค้าน้ันต้องใช้ผลงานของผูเ้ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ข้าร่วมค้า
หลักจะต้องเป็นผูป้ระกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผูเ้ข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบญัชีกลางหรือไม่ก็ได้ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 



                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์(ส าหรับผู้ประการร้านค้า) (ถ้าม)ี 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบยีนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ถ้ามี) (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   ส าเนาเอกสารการลงทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๔)   ส าเนาใบทะเบยีนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ตอ้งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
 



                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รบัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    หลกัประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี) 
                                  อนึ่งส าหรับการพจิารณาผลกรณีการก าหนดเงื่อนไขที่ให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นส าเนาใบข้ึน
ทะเบียนผูป้ะกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาตรวจสอบคุณสมบัติในการ
ให้แต้มต่อแก่ผูป้ระกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐ หากผู้
ยื่นข้อเสนอที่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ไม่ยื่นส าเนาใบข้ึนทะเบียน ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นกจ็ะไม่ได้รบัสิทธิการได้รบัแต้ม
ต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังนั้น กรณีผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่ยื่นส าเนาใบข้ึนทะเบียนฯไม่ถือ
ว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องยื่นใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสร้างในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสอื ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนงัสอืเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 



                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เกิน ๒๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจง้จาก โรงเรียน ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มผีลประโยชนร์่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อนหรอืในขณะที่
มีการพจิารณาข้อเสนอ มผีู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพจิารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้รเิริม่ให้มกีารกระท าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของโรงเรียน 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 



                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุทีผ่ลิตภายในประเทศ
และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหห้น่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
โดยแนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๒๕๖,๔๕๐.๐๐ บาท (สองแสน
ห้าหมื่นหกพันสีร่้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนงัสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกันการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสาร
ดังกล่าวมาให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในวันที ่๑ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกนัการเสนอราคาให้ระบุช่ือผูเ้ข้าร่วมค้ารายที่สญัญาร่วมค้า
ก าหนดใหเ้ป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรฐัเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้โรงเรียนจะคืนใหผู้้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ 
วัน นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้พจิารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึง่เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพันแล้ว 
                          การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 



                          ๖.๑     การพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ โรงเรียนจะพจิารณา
ตัดสินโดยใช้หลกัเกณฑ ์ราคา 

                          ๖.๒     การพจิารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     โรงเรียนสงวนสทิธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผอ่นผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูร้ับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมผีลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิใหผู้้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมได ้โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบัราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเทจ็จริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสุด หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจัดจ้างเลยกไ็ด้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกรอ้งค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลอืกหรือไมก่็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเทจ็ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 



                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทีเ่สนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
หรือโรงเรียน จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เปน็ที่รบัฟังได้ โรงเรียน มีสทิธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ
หรือไมร่ับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทัง้นี้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
โรงเรียน 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกบัผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกจิการร่วมค้าที่จะได้สทิธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๖.๙     หากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่มิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทย
หรือนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว 

                                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกจิการร่วมค้าที่จะได้สทิธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทยหรอืนิติบุคคลทีจ่ัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     การท าสัญญาจา้งก่อสรา้ง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสญัญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้ง และจะตอ้งวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัรอ้ยละ ๕ ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสญัญา หรือก่อนวันน้ันไมเ่กนิ ๓ วันท าการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค้ าประกันอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 



                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนงัสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเปน็ จ านวน ๔ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผูร้ับจ้าง
ด าเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คาน และพื้นช้ันที่ ๑ ปูพื้นส าเรจ็รปูช้ันที่ ๑ 
พร้อมเทคอนกรีตทบัหน้า เสรจ็เรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ได้ตรวจรบัมอบงานได้
แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผูร้ับจ้าง
ด าเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นและบันไดระดับพื้นช้ันที่ ๒ ปูพื้นส าเรจ็รปูช้ันที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทบั
หน้า หล่อ ค.ส.ล. เสา และคานรับโครงสร้างหลังคา เสรจ็เรยีบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้ตรวจรบัมอบงานได้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผูร้ับจ้าง
ด าเนินการติดตั้งโครงหลงัคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดจั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) 
ฉาบปูนผนงัและโครงสร้างภายในทั้วหมด เสรจ็เรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ได้ตรวจ
รับมอบงานได้แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงานทัง้หมดให้
แล้วเสร็จเรียบรอ้ยตามสญัญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรบั 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะก าหนด ดังนี ้
                          ๙.๑     กรณีทีผู่้รบัจ้างน างานทีร่ับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึง่โดยไม่ได้รบัอนุญาตจาก
โรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรบัการฝาาฝนนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีทีผู่้รบัจ้างปฏิบัตผิิดสญัญาจ้างกอ่สร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
 
 



                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า ๓ ป ี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รบัมอบงาน โดยตอ้งรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๖๐  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพรอ่ง 
                 ๑๑.    การหักเงินประกันผลงาน 
                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด โรงเรียนจะหกัเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ันเพือ่
เป็น ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหกัไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (ส าหรบัสญัญาทีเ่ป็นราคาต่อ
หน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                          ผู้รับจ้างมีสิทธิทีจ่ะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องน าหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคาร หรือหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
(๔) มาวางไว้ต่อโรงเรียน เพื่อเป็นหลักประกันแทน 
                          โรงเรียนจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แกผู่้รบัจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย 
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนมุัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                          ๑๒.๒   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดใหเ้ป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบัจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพือ่งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรอืไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรบัขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รบัจ้างสั่งหรอืซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิง่ของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันกอ่นบรรทกุของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การสง่เสรมิการพาณิชยนาวี 



                          ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่โรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกร้องใหช้ดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๒.๔   โรงเรียนสงวนสทิธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนงัสอืให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีสุ่ด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มสีิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๒.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 

                                   (๑)    โรงเรียนไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือไดร้ับจัดสรรแต่ไมเ่พียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครัง้นี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรอืที่ได้รบัการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรอืส่อว่ากระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสรา้ง 
                          การปรบัราคาค่างานกอ่สร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง ตามหนงัสอืส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับทีก่ าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๔.    มาตรฐานฝีมือชา่ง 
                          เมื่อโรงเรียนได้คัดเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รบัจ้างและได้ตกลงจ้างกอ่สร้างตามประกาศ
นี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งมีและใช้ผูผ้่านการทดสอบ 



มาตรฐานฝมีือช่างจาก ปวช. ปวส. และปวท.หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมจี านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
                          ๑๔.๑    ช่างก่อสร้าง 
                          ๑๔.๒    ช่างไฟฟ้า 
                          ๑๔.๓    ช่างเช่ือมโลหะ 
                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สร้าง ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครัด 

                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 

                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รบัจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกไมผ่่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับโรงเรียน ไว้ช่ัวคราว 

  

โรงเรียนอนบุาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 
 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งอาคารเรียนสปช.๑๐๕/๒๙ปรับปรุงอาคารเรียน๒ชั้น๗ห้องเรียน 

(ชั้นล่าง๓ห้องชั้นบน๔ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
สปช.๑๐๕/๒๙ปรบัปรุงอาคารเรียน๒ช้ัน๗ห้องเรียน(ช้ันล่าง๓ห้องช้ันบน๔ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานกอ่สร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๒๒,๒๓๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสอง
หมื่นสองพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้ช่ัวคราว
เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผูบ้รหิาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่โรงเรียนอนบุาล
สวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๒,๕๖๔,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสีพ่ันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ป็นคู่สญัญา
โดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา)เช่ือถือ 



                ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมลูค่าตามสญัญาของผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
                     กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกจิการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                     กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผูเ้ข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบญัชีกลางหรอืไม่ก็ได้ 
                     ส าหรบัข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผูเ้ข้ารว่มค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงกอ่นวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ https://sites.google.com/pracharath.ac.th/
๑๐๖๔๖๒๐๓๓๐ หรอื www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๙๓๙๔๒๓๒๔๒ ในวัน
และเวลาราชการ 

  
  

  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 
 

 

  

(นายสุวิทยา พรมอ่อน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 
 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



 

 


