
   
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารท่ีพักอาศัย และสิ่งก่อสรา้งประกอบ ๕ รายการ 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
---------------------------- 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างอาคารการศึกษา  
อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

1.ส้วมมาตรฐานแบบ 4 ที่    1 หลัง งบประมาณ     270,400 บาท 
2.อาคารโรงซักผ้าและอาบน้้าหญิง  1 หลัง งบประมาณ     454,100 บาท 
3.หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ ์ 1 หลัง งบประมาณ  3,728,500 บาท 
4.อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย   1 หลัง งบประมาณ  3,772,700 บาท 
5.บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย  1 หลัง งบประมาณ  2,858,100 บาท 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนีเ้ป็นเงิน
ทั้งสิ้น 10,606,200.00 บาท (สบิล้านหกแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 

  ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
  1.เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า 2,770,950.00 บาท 
  2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ และได้แจง้เวียนช่ือแล้ว 
  3.ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอืน่ที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แกโ่รงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 56 ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสัง่ใหส้ละสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
  5.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ี่ถูกประเมินสทิธิผุ้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด 
  6.เป็นผู้ทีผ่่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบือ้งต้นในการจ้างของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
56 
  7.บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สญัญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผุ้ไม่แสดงบญัชีรายรบั
รายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  8.บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอีเล็กทรอนกิส์
ของกรมบัญชีกลางที่เวบไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  9.คู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูค่าไม่
เกิน สามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ก้าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวันที่ 
11  ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 
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  ผู้สนใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันที่ 20 – 27 พฤศจิกายน 2558 ดูรายละเอียด
เพิ่มเตมิได้ที่เว็บไซต์ www.skschool.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 054-690912,054-690908 ในวันและเวลาราชการ 
 
    ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
 
 
                                                          จ.ส.อ. 
         ( เสวก  ฉุนหอม ) 
             ผู้อ้านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  56   
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ 01/2559 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารท่ีพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

ลงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 
---------------------------  

  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษา อาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ 5 รายการ โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ 
  1. ส้วมมาตรฐานแบบ 4 ที่ (ส้วมแบบ สปช.603/29)  1 หลัง 
  2. อาคารโรงซักผ้าและอาบน้้าหญิง   1 หลัง 
  3. หอนอนแบบมาตรฐาน 26 พร้อมครุภัณฑ์  1 หลัง 
  4. อาคารบ้านพักครู 8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย)  1 หลัง 
  5. บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย   1 หลัง 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โดยมีข้อแนะน้าและ
ข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
         ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน 
 (1) หลักประกันการเสนอราคา 
 (2) หลักประกันสัญญา 
1.5 สตูรการปรับราคา 
1.6 บทนิยาม 
 (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
1.7 แบบบัญชีเอกสาร 
 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
 (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
1.8 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of  

Quantities) (รายละเอียดการการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่น
ข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้) 
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2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

      2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
                     2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทาง 

ราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

                         2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็
ธรรมตามข้อ๑.๖ 

                               2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ 
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                               2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้า 
เสนอราคาและห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด 

                               2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ 
โรงเรียน 

                               2.7  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังาน 
ที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,770,950 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริการราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเช่ือถือ 

                               2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง 
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

                               2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ 
ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                               2.10  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ 
ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักการยื่นข้อเสนอ 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  2 ส่วน คือ 
   3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
    (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล  

                               (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรอืห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนงัสอืรบัรอง 
การจดทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอา้นาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมรบัรองส้าเนาถูกต้อง  

                               (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียน นิติบุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญพ่ร้อมรบัรองส้าเนาถูกต้อง  
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                            (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง  

                  (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น 
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทีผู่้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรอืผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไว้ใน Z1X  

 (4) เอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ  
    4.1 ส้าเนาแสดงการจดทะเบียนเป็นนิตบิุคคล 
    4.2 ส้าเนาแสดงการจดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม่ 

                (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 

3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
                                     (1) หนังสือมอบอ้านาจซึง่ปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอ 

ราคามอบอ้านาจ ให้บุคคลอื่นลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิส ์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ แทน  
                                          (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5  
                                          (3) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้รบัรองส้าเนาถูกต้อง  

                                      (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปรมิาณงาน) ซึง่จะตอ้งแสดงรายการ 
วัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 

                                      (5) บัญชีเอกสารส่วนที ่2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัใบเสนอราคาทางระบบ                                                                                                                                                                                                                               
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ 1.7 (2)  

4.  การเสนอราคา  
                         4..1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างนี ้โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิสห์รือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

                        4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอ่สร้างให้ครบถ้วน 
                               ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย 

เสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  

                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันเสนอ 
ราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรบัผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้  

                        4.3  ผู้เสนอราคาจะตอ้งเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็นับถัดจากวันที ่
ได้รับหนงัสือแจ้งให้เริ่มท้างาน ดังนี ้
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   4.3.1 ส้วมมาตรฐาน 4 ที่    1 หลัง จ้านวน  60 วัน 
   4.3.2 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้้าหญิง 1 หลัง จ้านวน 120 วัน 
   4.3.3 หอนอนแบบมาตรฐาน 26   1 หลัง จ้านวน 240 วัน 
   4.3.4 บ้านพักครู 8 หน่วย   1 หลัง จ้านวน 320 วัน 
   4.3.5 บ้านพักภารโรง 8 หน่วย  1 หลัง จ้านวน 240 วัน 

                        ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนกิส์  

                        4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  

                         เมื่อพ้นก้าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  
                         คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื่น ตามข้อ 
1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรอืไม่ 

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรอื 
ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผูเ้สนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.6 (1) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และโรงเรียนจะ
พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้รเิริ่มให้มีการกระท้า
ดังกล่าว 

                          ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตเุป็นผู้เสนอราคา  
ที่มีผลประโยชนร์่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสัง่ดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจง้จากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นทีสุ่ด  

                          ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การ 
ยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้
ปลัดกระทรวงมอี้านาจยกเลกิการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  

                       4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัต ิดังนี ้ 
                             (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์  
                             (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม 

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
                             (3) ผู้เสนอราคาจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  

ที่ก้าหนด  
                                (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
 



-5- 
                             (5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th  
5. หลักประกันการเสนอราคา  

                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลกัประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี ้จ้านวน 
554,190.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันหนึง่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

                          5.1 หนังสือค้าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค้้า 
ประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)  

                          5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แกก่รม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านัน้ไม่เกิน 3 วันท้าการของธนาคาร  

                          5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          กรณีที่ผู้เสนอราคาน้าเช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น 

หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบบัเอกสารดงักล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ
ถูกต้องในวันที ่ 18 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้โรงเรียนจะคืนใหผู้้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกัน 
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 
ล้าดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมือ่ผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
                         6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ โรงเรียนจะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคาต้่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
                         6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลกัฐานการยื่น 

ข้อเสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพจิารณา
ผล การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสจ์ะไมร่ับพจิารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด 
หรือผิดหลง เพียงเล็กนอ้ย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ในส่วนที่มิใช่
สาระส้าคัญ ทั้งนี ้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น  
                            6.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พจิารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไมม่ีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี ้ 

                                  (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายน้ันในบัญชีผูร้ับเอกสารประกวดราคา 
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ หรอืบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของโรงเรียน 

                                  (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส ์อย่างหนึ่งอย่างใด  
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  

                                  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมผีลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื่น  
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                             6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท้าสญัญา  

คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือโรงเรียน มีสิทธิใหผู้้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจรงิ 
สภาพ ฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกบัผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสทิธิที่จะไมร่ับข้อเสนอ ไม่รับราคา 
หรือไมท่้าสญัญา หากหลกัฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง  

                              6.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไมร่บัราคาต้่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพจิารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไมพ่ิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพจิารณา ทั้งนี ้เพื่อ
ประโยชน์ของ ทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสนิของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้
เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ช่ือถือได้ว่าการ
ยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                                   ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต้่าจนคาดหมายได้ว่า 
ไม่อาจด้าเนินงานตามสญัญาได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้
ผู้เสนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ทาให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค้าช้ีแจงไมเ่ป็นที่รบัฟังได้ โรงเรียนมสีิทธิทีจ่ะไม่รบัข้อเสนอหรือไมร่ับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น 

                              6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเทจ็จริงภายหลงัจากการพจิารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอ 
ราคาที่มีสทิธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรอืเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6 โรงเรียนมีอ้านาจที่จะตัดรายช่ือผูเ้สนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และโรงเรียน
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน  

                                     ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการ 
เสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลกิการ
พิจารณาผล การเสนอราคาดังกล่าวได ้ 

7.  การท าสัญญาจ้าง  
                                    ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา  

ดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จ้านวนเงินเท่ากบั ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท้า
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ 

                              7.1 เงินสด  
                              7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ท้าสญัญา หรือกอ่น 

หน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ   
                              7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค้้าประกัน ดัง 

ระบุในข้อ 1.4(2)  
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                              7.4 หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ 

บริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึ่งได้แจง้เวียนใหส้่วนราชการต่างๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนงัสอืค้้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.4(2)  

                             7.5 พันธบัตรรฐับาลไทย  
                              หลักประกันน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผู่้ชนะการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
8. ค่าจ้างและการจา่ยเงิน  

                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจรงิตามราคาต่อ 
หน่วย ที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปรมิาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 

(1) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจรงิในส่วนทีเ่กินกว่ารอ้ยละ 125 (หนึ่งรอ้ยยี่สบิห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสบิ) ของปริมาณงานที่กา้หนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปรมิาณงานและราคา 
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสบิ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(2) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจรงิในส่วนทีเ่กินรอ้ยละ 150 (หนึง่ร้อยห้าสบิ) ของ 
ปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(3) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจรงิน้อยกว่ารอ้ยละ 75 (เจ็ดสบิหา้) ของปรมิาณงานที ่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรอืใบแจง้ปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่ม
ชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ส้าหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอ้ยละ 17 (สบิเจ็ด) ของ
ผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสญัญาโดยประมาณ กบัปริมาณงานทีท่้าเสรจ็จริง
คูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

(4) โรงเรียนจะจ่ายเงินที่เพิม่ขึ้น หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวด 
สุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือกอ่นงวดสุดท้ายของการจ่ายเงนิ ตามที่โรงเรียนจะพจิารณาตามที่เห็นสมควร 

                            โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แกผู่้รบัจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานทีท่้าเสรจ็จริง  
เมื่อโรงเรียนหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรง
ตามข้อก้าหนดแหง่สญัญาทกุประการ โรงเรียนจะออกหนงัสือรบัรองการรบัมอบงานนั้นให้ไว้แกผู่้รบัจ้าง 

                            การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายใหเ้มือ่งานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสรจ็ทุกประการ 
9. อัตราค่าปรับ  

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าจ้างตามสญัญาต่อวัน 
10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  

      ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง ตาม 
แบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างทึเ่กิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รบัมอบงาน โดยผูร้ับจ้างต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 

11. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  
                      11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้าง ครั้งนี ้ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ้าป ีพ.ศ. 2559 
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                              การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อโรงเรียนไดร้ับอนมุัติเงินค่าจ้างจากเงิน 

งบประมาณประจ้าป ีพ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น 
                              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 

10,606,200.00 บาท (สิบล้านหกแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                          11.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจ้าง 

ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบัจ้างจะต้องสัง่หรือน้าสิ่งของมาเพือ่
งานจ้างดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรอืไทยเดินอยู ่และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึง่เป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี ้ 

(1) แจ้งการสัง่หรือน้าสิง่ของดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน  
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผูร้ับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรอือื่นได้  

(2) จัดการให้สิง่ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิเช่นเดียวกับเรือ 
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิง่ของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรอืไทย ซึ่งจะต้องไดร้ับอนญุาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรอือื่น หรือเป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่น  

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรอื (2) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การสง่เสรมิการพาณิชยนาวี  

                       11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรอืข้อตกลงภายในเวลาที ่
ทางราชการก้าหนดดงัระบุไว้ในข้อ 7 โรงเรียนจะริบหลกัประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้้าประกันการยื่นข้อเสนอทันท ีและอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะ
พิจารณาใหเ้ป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบของทางราชการ  

                     11.4 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรอืข้อก้าหนดในแบบสญัญาให ้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสงูสุด (ถ้ามี)  

12.. การปรับราคาอาคารก่อสร้าง 
                               การปรบัราคาค่างานกอ่สร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะน้ามาใช้ 

ในกรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                               ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพจิารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 

  13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                      ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สร้างผุ้รบัจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและ 

ระเบียบได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
20 พฤศจิกายน 2558 

 


