
เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘ 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ โรงเรียนนานอ้ย 
ลงวันที่ ๙ ธนัวาคม ๒๕๕๗ 

...................................................... 

          โรงเรียนนาน้อย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 
๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนนาน้อย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 ๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๕ แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๖ แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (๑) หลักประกันซอง 
  (๒) หลักประกันสัญญา 
  (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
  (๔) หลักประกันผลงาน 
 ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๘ บทนิยาม 
  (๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๑๐ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้) 
 
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 



 ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน 
 ๒.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๖๘๖,๔๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่โรงเรียนเชื่อถือ 
 ๒.๗ บุคคลหรือนิตบิุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนบัญชี
กลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน (๑) 
 (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑) 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา
(ถ้ามี) 
 (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นท าการแทน 
 (๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕ 



 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
 (๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน 
 ๔.๒ ผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายใน
ก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 
 ๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน ๔๐๐ 
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มท างาน 
 ๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑/๒๕๕๘" ยื่นต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ อาคาร ๒ โรงเรียนนาน้อย 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติม
โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่า ผู้
ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์



จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีไม่
ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพัก
กระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาท่ียัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ 
ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคา ฯ เพ่ือให้การ
ประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 ๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้
ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่ ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท 
 (๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่ก าหนด 
 (๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ 
 (๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะต้องเสนอลด
ราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ
เสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 (๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคา
ต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาท่ียืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
 (๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา 
 (๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็นต้นไป 
ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จ านวน 
๑,๐๘๕,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไป



จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑ เงินสด  
 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
 ๕.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑) 
 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
 ๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ 
แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 ๖.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
 (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน 
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ 
ประกวดราคาหรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เก่ียวข้องกับผู้
ประสงค์จะเสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมา
เสนอราคาแทน เป็นต้น 



 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้
เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และโรงเรียนจะ
พิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
๗. การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง)จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๕ กับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ๕ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท าการ
ของทางราชการ 
 ๗.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้
ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกนันี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นบัถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จ้างแล้ว 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๒งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง 
ท าการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตาม
แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
 งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมด ปูพื้นส าเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า) ทาง
เท้ารอบอาคาร เสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท าการเทคอนกรีตทับหน้า
พ้ืนชั้นล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน-พ้ืนระเบียง พื้นกันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๒ (ยกเว้นปูพื้น
ส าเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน- พ้ืน ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๓ ปูพื้นส าเรจ็รูป พร้อมเทคอนกรีตทับ



หน้าชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ ๔ ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๓ เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ท าการก่อสร้างงาน
โครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับ โครงหลังคา ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ ๔ 
เสร็จเรียบร้อย ตาม แบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง 
ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู  หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้
แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบแปส าเร็จรูป มุง
หลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย ก่อผนัง ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-
หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งวงกบประตู วงกบ
หน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นผนังและประตูส าเร็จรูป ห้องน้ า-ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นที่ ๒ ชั้นที ่
๓ และ ชั้นที่ ๔ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ท าฝ้า
เพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ า-ส้วม เดนิท่อส้วม ท่อน้ าทิ้ง ต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ท าผิวพ้ืน
ระเบียงทางเดิน บันได  ชานพัก เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
 งวดที่ ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งบานประตู-
หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟฟ้าภายในทั้งหมด (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้ง
สุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูส าเร็จรูปห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ท าฝ้าห้องน้ า ฝ้าใต้ห้องน้ า ท า
ผิวพ้ืนบันได  ชานพัก ราวบันได ราวระเบียง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน 
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งถังบ าบัด งานทาสี ติดตั้ง
ไฟฟ้า ลูกฟักกระจก-หน้าต่าง ระบบประปาภายใน งานครุภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูป
รายการรวมทั้งเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่ก าหนดในสัญญาข้อ ๑๘ เสร็จเรียบร้อย ตาม
แบบรูปรายการ  
 
 
๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 
๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 



๑๑. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด โรงเรียนจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกัน
ผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือ
ของค่าจ้างท้ังหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
 ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืนโดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดย
ธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) หรือหนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๔) มาวางไว้ต่อโรงเรียนเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
 โรงเรียนจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ าประกันของธนาคารดังกล่าว ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการ
จ่ายเงินงวดสุดท้าย 
 
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๑๒.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และผูกพันข้ามปีงบประมาณ ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
 ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ก (OY) ด้วยวธิีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ (ยี่สิบสี่
ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  
 ๑๒.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้
รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
ของลงเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี 
 ๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อโรงเรียนฯ แล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น โรงเรียนจะริบ
หลักประกันซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้า



มี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๑๒.๕ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน ามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้าง
ลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดย
เคร่งครัด 
 
หมายเหตุ 
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพ่ือ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ 
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น ก าหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก าหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และก าหนดยืน
ราคา ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ 
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๕๘ (รวม ๙๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๕๘  
 การเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคาข้ันต่ า
แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค านวณแล้วมี
เศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความชัดเจน 
และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 



(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 
๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท 
ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถ
เสนอลดราคาข้ันต่ าสูงกว่าราคาข้ันต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อย
กว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอ
ลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่
หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้
เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 
 
 

โรงเรียนนาน้อย 
 

๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 


