
 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขท่ี  ๐๑/๒๕๖๑  

การจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
ตามประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบุรี  

ลงวันท่ี  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  
 
                  โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จงัหวัดจันทบุรี ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางกอสราง ปรับปรงุซอมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ 
จังหวัดจันทบรุี ดวยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาจางทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสอืคํ้าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกนั  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึง่อยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงักําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่ทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจางและ
การบริหารพสัดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรบัจางงานที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกนักับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก โรงเรียน 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานทีเ่ปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของ
รัฐ หรอืหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ 
                                   ผูย่ืนขอเสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
                                   (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงือ่นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีทีก่ิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กจิการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดังกลาวมาพรอมการย่ืนขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กจิการรวมคาน้ันสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกจิการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 
                                   ทั้งน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาทีจ่ด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผูย่ืนขอเสนอซึง่ไดรบัคัดเลอืกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐั 
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓     ผูย่ืนขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชีรายรบัรายจายหรือแสดงบญัชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 



                               ผูย่ืนขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรบัและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครัง้ซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสญัญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
   
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทัง้รบัรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสญัชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ 
(๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ ทั้งน้ีหาก
ผูรบัมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 
   



                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูย่ืนขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 
พรอมจัดทําใบแจงปรมิาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ทั้งน้ี ราคารวมทีเ่สนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสอืเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิม่ ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๓๐ วัน ต้ังแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสรจ็ไมเกิน ๑๐๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก โรงเรียน ใหเริ่มทํางาน  
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนทีจ่ะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอเิลก็ทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเลก็ทรอนิกสในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกสเปนเกณฑ  
                                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรบัใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 



ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แลวจงึสงขอมลู (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกโรงเรียน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ 
(๑) หรอืไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอราคาทีม่ีผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสวา กอนหรอืในขณะที่
มีการพจิารณาขอเสนอ มผีูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน เวนแต โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณาของโรงเรียน 
                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพจิารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้น้ี โรงเรียนจะพจิารณา
ตัดสินโดยใชหลกัเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพจิารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลกัเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืน
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรอืเปนการผิดพลาดเล็กนอย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสทิธิผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน 



                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสทิธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอเิล็กทรอนิกส หรอืบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเลก็ทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมผีลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียน มสีิทธิใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเทจ็จริงเพิ่มเติมได โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรบัราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรอืราคาหน่ึงราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรอือาจจะยกเลกิ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยกไ็ด สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิง้งาน ไมวาจะ
เปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลอืกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เช่ือถือไดวาย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสจุริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายทีเ่สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือโรงเรียน จะใหผูย่ืนขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รบัฟงได โรงเรียน มีสทิธิที่จะไมรบัขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน ทัง้น้ีผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมสีิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
โรงเรียน 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมสีวนไดเสียกบัผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกบัผูย่ืน
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสญัญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาจางทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี  
 



                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสญัญา หรือกอนวันน้ันไมเกนิ ๓ วันทําการ 
                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรพัยที่ไดรบัอนุญาตให
ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผกูพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          โรงเรียนจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทัง้ปวงแลว 
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๔ งวด ดังน้ี 
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน กอผนัง
คอนกรีตบล็อคกันฝนลิ้นคู กอผนังบลอ็คโปรวมีลวดลาย ติดต้ังผนังกระเบือ้งแผนเรียบหนา ๖ มม. คราวเหล็กฉาก 
อาคาร ๑๐๐ / ๒๗ แลวเสร็จ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๕ วัน 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน รือ้ถอนงาน
หลงัคา ของอาคารหอนอน ๒๖ ซอมโครงหลังคา และติดต้ังงานหลงัคาสวนของหลงัคา มุงหลงัคา อาคารหอนอน ๒๖ 
หลงัที่ ๑ แลวเสร็จ-ปรบัปรุงซอมแซมปูกระเบื้องเคลอืบ และปูพื้นปาเกไมแดงหนา ๑๙ มม. ขนาด๑๒ พื้นเวที อาคาร 
๑๐๐ / ๒๗ แลวเสร็จ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๕ วัน 
                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ติดต้ังประตู
มวนและอุปกรณ อาคาร ๑๐๐ / ๒๗ แลวเสร็จ-ทํางานติดต้ังงานระบบไฟฟาและสื่อสาร ดวงโคมไฟฟา สวิทซและ
เตารับ(ปลั๊ก)เดินสายไฟฟา อาคาร ๑๐๐ / ๒๗ ทั้งหมดแลวเสรจ็-รื้อถอนงานหลังคาของอาคารหอนอน ๒๖ ซอมโครง
หลงัคา และติดต้ังงานหลงัคา สวนของหลังคา มุงหลงัคา อาคารหอนอน ๒๖ หลังที่ ๒ แลวเสร็จ ใหแลวเสร็จภายใน 
๒๕ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงานทัง้หมด ให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานทีก่อสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังน้ี 
                          ๘.๑     กรณีทีผู่รบัจางนํางานทีร่ับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรบัอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกําหนดคาปรับสําหรบัการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 



                          ๘.๒     กรณีทีผู่รบัจางปฏิบัติผิดสญัญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่โรงเรียนไดรับมอบงาน โดยตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
 
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรบัจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพือ่งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มเีรอืไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึง่เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                                   (๑)    แจงการสัง่หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแตวันที่ผูรบัจางสั่งหรอืซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิง่ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกบัเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุสิง่ของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทกุของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึง่โรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสญัญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพจิารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสทิธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสอืใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 



                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกัน
ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนทีสุ่ด และผูย่ืนขอเสนอไมมสีิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไมได 
                                   (๑)    โรงเรียนไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครัง้น้ีตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรอืที่ไดรบัการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรอืสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี 
                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรบัราคาไดตามมติคณะรฐัมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลอืผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสอืสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับทีก่ําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อโรงเรียนไดคัดเลอืกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
น้ีแลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 
๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมจีํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปน้ี 
                          ๑๒.๑    ชางเช่ือมไฟฟา 
                          ๑๒.๒    ชางเช่ือมแกส 
                          ๑๒.๓    ชางติดต้ังและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร 
                          ๑๒.๔    ชางไม (กอสราง) 
                          ๑๒.๕    ชางทอและสุขภัณฑ 
                          ๑๒.๖    ชางอิฐ 
                          ๑๒.๗    ชางฉาบปูน 



                          ๑๒.๘    ชางสํารวจ 
                          ๑๒.๙    ชางโยธา 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          โรงเรียน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสญัญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูรบัจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับโรงเรียน ไวช่ัวคราว 
  

โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๔๘ จังหวัดจันทบรุี  
 ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  

 
  


