เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๐๐๒/๒๕๖๔
การจางกอสรางกอสรางบานพักครู ๘ ครอบครัว
ตามประกาศ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง
กอสราง กอสรางบานพักครู ๘ ครอบครัว ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก โรงเรียน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีโ่ รงเรียนเชื่อถือ
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจางดังกลาว ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชี
รายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี คําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
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 ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก โรงเรียน ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกโรงเรียน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแต โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอการพิจารณาของโรงเรียน
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีโ่ รงเรียนกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๕.๔

โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดัง

ตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของโรงเรียน
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียน มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
โรงเรียน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียน มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม
รับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
โรงเรียน
๕.๗ กอนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอ
เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
โรงเรียนจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ทําฐานราก คานคอดิน และสวนของโครงสราง ค.ส.ล.จนถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑ (ยกเวนพื้นชั้นที่๑) แลวเสร็จทั้งหมดตาม
แบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯไดตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ทําเสารับชั้นที่ ๒ คานพื้น กันสาดชั้นที่ ๒ รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๒ แลวเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯไดตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
เมื่อผูรับจางทําเสารับชั้นที่ ๓ คานพื้น กันสาดชั้นที่ ๓ รวมทั้งบันได ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ ๓ แลวเสร็จทั้งหมดตามแบบ
รูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯไดตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ทําการติดตั้งคานหลังคา คาน กันสาดชั้นหลังคา และสวนโครงสราง ค.ส.ล. แลวเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯไดตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ทําการติดตั้งโครงหลังคา สวนของหลังคา มุงหลังคา แลวเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุฯไดตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ทําการกอผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง แลวเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได
ตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ทําการตีฝาเพดาน ฉาบปูนผนัง เทพื้นชั้นลางเสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯได
ตรวจรับมอบงานไวแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด ให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๐ ของราคางานจาง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ
ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันทีโ่ รงเรียนไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา
รพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียก
รองคาเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไมได
(๑) โรงเรียนไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๗ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งที่กีดขวางและเปนอุปสรรคในการกอสราง กอน
ดําเนินการกอสราง
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีโ่ รงเรียนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
โรงเรียน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
ใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับโรงเรียน ไวชั่วคราว
โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร
๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

