
 

(ราง) เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืน ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ตามประกาศ โรงเรียนสายปญญา ในพระราชินูปถัมภ 

ลงวันท่ี         มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
                  โรงเรียนสายปญญา ในพระราชินูปถัมภ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคา
จางกอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ปงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนสาย
ปญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ๑๕๙๘ ถ.กรุงเกษม แขวงปอมปราบ เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน    
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา       
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒             
                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ   

                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
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                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น    
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกรมเชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 
จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                                   กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 
                                   สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง          
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 



                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนา
ถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี       
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี) 
                                           (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษี (ถามี)  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น    
                                   (๒)    สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง       
                                   (๓)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
(ถามี) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 
  



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยืน่ขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม
ขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 



จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปน
ผูท้ิงงาน เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา  
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเง่ือนไขท่ีกรมกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยืน่ขอเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กรมมีสิทธิท่ี
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     กรมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน
สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 
รวมท้ัง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรม จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรม มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธเิรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม 
                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน
รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 
 
  



                 ๖.     การทำสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          กรมจะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๔ งวด ดังนี ้
                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน - จัดเตรียม
พ้ืนท่ีและทำการปองกันความสกปรกท่ีเกิดจากการทาสีใหแลวเสร็จ- รื้อและสกัดกระเบื้องพ้ืนกระเบื้องหองเรียนแลว
เสร็จ- ทำการขูดสีและลางทำความสะอาดใหเรียบรอยแลวเสร็จ- ทำการขนยายเศษวัสดุออกจากพ้ืนท่ีแลวเสร็จ ให
แลวเสร็จภายใน ๑๐ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน - ทาสีรองพ้ืน
ปูนเกาท้ังหมดแลวเสร็จ - ปูกระเบื้องพ้ืนกระเบื้องแลวเสร็จไมต่ำกวา ๕๐ เปอรเซ็นต - รื้อถอนและปรับพ้ืนท่ีสำหรับปู
พ้ืนปาเกท้ังหมด ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
                          งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน - ทาสีจริง
อาคารท้ังหมดไมต่ำกวา ๖๐ เปอรเซ็นต- ปูพ้ืนปาเกแลวเสร็จไมต่ำกวา ๗๐ เปอรเซ็นต ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด ให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมท้ังทำสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
 
 
 
  



                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรม จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง   
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                          ๑๐.๒   เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ 
และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรบัจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือ
ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาท่ีกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน การ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได 
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีท่ี คา
งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกำหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เม่ือกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ 
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก
คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงานแหงชาต ิหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชาง
แตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้ 
                          ๑๒.๑    ชางกอสราง หรือชางโยธา 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 



                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทำสัญญากับกรม ไวชั่วคราว 
  

โรงเรียนสายปญญา ในพระราชินูปถัมภ 
 …………. มีนาคม ๒๕๖๖ 

 


