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ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
เรื่อง ประกวดราคาจ างก!อสร างก!อสร างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗  

ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม มีความประสงค�จะ ประกวดราคาจ างก!อสร างก!อสร างโรงอาหาร/
หอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) ราคากลางของงานก!อสร าง 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป8นเงินท้ังสิ้น  ๗,๙๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท  (เจ็ดล านเก าแสนแปดหม่ืนเก าพันบาทถ วน) 

ผู ยื่นข อเสนอจะต องมีคุณสมบัติ ดังต!อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม!เป8นบุคคลล มละลาย 
๓. ไม!อยู!ระหว!างเลิกกิจการ 
๔. ไม!เป8นบุคคลซ่ึงอยู!ระหว!างถูกระงับการยื่นข อเสนอหรือทําสัญญากับหน!วยงานของรัฐไว ชั่วคราว 

เนื่องจากเป8นผู ท่ีไม!ผ!านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว!าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร!ในระบบเครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๕. ไม!เป8นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและได แจ งเวียนชื่อให เป8นผู ท้ิงงานของ
หน!วยงานของรัฐในระบบเครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเป8นหุ นส!วน
ผู จัดการ กรรมการผู จัดการ ผู บริหาร ผู มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด วย 

๖. มีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต องห ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๗. เป8นนิติบุคคลผู มีอาชีพรับจ างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล!าว 
๘. ไม!เป8นผู มีผลประโยชน�ร!วมกันกับผู ยื่นข อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข ายื่นข อเสนอให แก!โรงเรียน 

อุบลรัตน�พิทยาคม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม!เป8นผู กระทําการอันเป8นการขัดขวางการ
แข!งขันราคาอย!างเป8นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 

๙. ไม!เป8นผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม!ยอมข้ึนศาลไทย เว นแต!รัฐบาลของผู ยื่น
ข อเสนอได มีคําสั่งให สละเอกสิทธิ์และความคุ มกันเช!นว!านั้น 

๑๐. ผู ยื่นข อเสนอต องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๑๒. ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเป8นคู!สัญญาต องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
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๑๓. ผู ยื่นข อเสนอต องไม!อยู!ในฐานะเป8นผู ไม!แสดงบัญชีรายรับรายจ!ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ!าย
ไม!ถูกต องครบถ วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

๑๔. ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเป8นคู!สัญญาต องรับและจ!ายเงินผ!านบัญชีธนาคาร เว นแต!การ
จ!ายเงินแต!ละครั้งซ่ึงมีมูลค!าไม!เกินสามหม่ืนบาทคู!สัญญาอาจจ!ายเป8นเงินสดก็ได  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

 ผู ยื่นข อเสนอต องยื่นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� ใน
วันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว!างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

 ผู สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยดาวน�โหลดเอกสารผ!านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�ตั้งแต!วันท่ีประกาศจนถึงก!อนวันเสนอราคา 

 ผู สนใจสามารถดูรายละเอียดได ท่ีเว็บไซต� http://www.ubr.ac.th หรือ 
ww.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท�หมายเลข ๐๔๓๔๔๖๑๐๑ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๘ เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 
 

 
(นายบวร ใจปabา) 

ผู อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
 
 
หมายเหตุ ผู ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส!วนท่ี ๑  

และเอกสารส!วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได ตั้งแต!วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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เอกสารประกวดราคาจ างก!อสร างด วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

เลขท่ี ๐๐๑/๒๕๖๑ 
การจ างก!อสร างก!อสร างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ 

ตามประกาศ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 
 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม ซ่ึงต!อไปนี้เรียกว!า "โรงเรียน" มีความประสงค�จะ ประกวดราคาจ าง
ก!อสร างก!อสร างโรงอาหาร/หอประชุม แบบ ๑๐๐/๒๗ ณ โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม  ตําบลเข่ือนอุบลรัตน� 
อําเภออุบลรัตน�  จังหวัดขอนแก!น  ด วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� โดยมีข อแนะนําและข อกําหนด
ดังต!อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
 ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว ในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� 
 ๑.๓ สัญญาจ างท่ัวไป 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (๒) หลักประกันสัญญา 
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู ท่ีมีผลประโยชน�ร!วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข!งขันอย!างเป8นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว ในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� 
  (๑) บัญชีเอกสารส!วนท่ี ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส!วนท่ี ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก!อสร างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
 ๑.๙ รายการประกอบแบบก!อสร าง 
๒. คุณสมบัติของผู�ย่ืนข�อเสนอ 
 ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒.๒ ไม!เป8นบุคคลล มละลาย 
 ๒.๓ ไม!อยู!ระหว!างเลิกกิจการ 
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 ๒.๔ ไม!เป8นบุคคลซ่ึงอยู!ระหว!างถูกระงับการยื่นข อเสนอหรือทําสัญญากับหน!วยงานของรัฐไว 
ชั่วคราว เนื่องจากเป8นผู ท่ีไม!ผ!านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว!าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร!ในระบบเครือข!ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

 ๒.๕ ไม!เป8นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและได แจ งเวียนชื่อให เป8นผู ท้ิงงานของ
หน!วยงานของรัฐในระบบเครือข!ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเป8นหุ นส!วน
ผู จัดการ กรรมการผู จัดการ ผู บริหาร ผู มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด วย 

 ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม!มีลักษณะต องห ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 ๒.๗ เป8นนิติบุคคลผู มีอาชีพรับจ างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล!าว 
 ๒.๘ ไม!เป8นผู มีผลประโยชน�ร!วมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืนท่ีเข ายื่นข อเสนอให แก! โรงเรียน ณ  

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม!เป8นผู กระทําการอันเป8นการขัดขวางการแข!งขันอย!างเป8นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 

 ๒.๙ ไม!เป8นผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม!ยอมข้ึนศาลไทย เว นแต!รัฐบาล 
ของผู ยื่นข อเสนอได มีคําสั่งให สละเอกสิทธิ์และความคุ มกันเช!นว!านั้น 

 ๒.๑๐ ผู ยื่นข อเสนอต องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�  (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๒.๑๑ ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเป8นคู!สัญญาต องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐ 
ด วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 ๒.๑๒ ผู ยื่นข อเสนอต องไม!อยู!ในฐานะเป8นผู ไม!แสดงบัญชีรายรับรายจ!ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ!ายไม!ถูกต องครบถ วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 ๒.๑๓ ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเป8นคู!สัญญาต องรับและจ!ายเงินผ!านบัญชีธนาคาร เว นแต!
การจ!ายเงินแต!ละครั้งซ่ึงมีมูลค!าไม!เกินสามหม่ืนบาทคู!สัญญาอาจจ!ายเป8นเงินสดก็ได  ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

๓. หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
 ผู ยื่นข อเสนอจะต องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ าง

ภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� โดยแยกเป8น ๒ ส!วน คือ 
 ๓.๑ ส!วนท่ี ๑ อย!างน อยต องมีเอกสารดังต!อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู ยื่นข อเสนอเป8นนิติบุคคล 
   (ก) ห างหุ นส!วนสามัญหรือห างหุ นส!วนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ นส!วนผู จัดการ ผู มีอํานาจควบคุม (ถ ามี) พร อมท้ังรับรองสําเนาถูกต อง 
   (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห�สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู จัดการ ผู มีอํานาจควบคุม (ถ ามี) และบัญชีผู ถือหุ นรายใหญ! 
(ถ ามี) พร อมท้ังรับรองสําเนาถูกต อง 

  (๒) ในกรณีผู ยื่นข อเสนอเป8นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช!นิติบุคคล ให ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู นั้น สําเนาข อตกลงท่ีแสดงถึงการเข าเป8นหุ นส!วน (ถ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
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ประชาชนของผู เป8นหุ นส!วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู เป8นหุ นส!วนท่ีมิได ถือสัญชาติไทย พร อมท้ังรับรอง
สําเนาถูกต อง 

  (๓) ในกรณีผู ยื่นข อเสนอเป8นผู ยื่นข อเสนอร!วมกันในฐานะเป8นผู ร!วมค า ให ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข าร!วมค า และเอกสารตามท่ีระบุไว ใน (๑) หรือ (๒) ของผู ร!วมค า แล วแต!กรณี 

 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
  (๔.๑) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน 
  (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� 
  (๔.๓) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค!าเพ่ิม (ถ ามี) 
 (๕) บัญชีเอกสารส!วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได ยื่นพร อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐ

ด วยอิเล็กทรอนิกส� ตามแบบในข อ ๑.๗ (๑) โดยไม!ต องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

  ท้ังนี้ เม่ือผู ยื่นข อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส!วนท่ี ๑ ครบถ วน 
ถูกต องแล ว ระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร างบัญชีเอกสารส!วนท่ี ๑ ตามแบบ 
ในข อ ๑.๗ (๑)  ให โดยผู ยื่นข อเสนอไม!ต องแนบบัญชีเอกสารส!วนท่ี ๑ ดังกล!าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

 ๓.๒ ส!วนท่ี ๒ อย!างน อยต องมีเอกสารดังต!อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีท่ีผู ยื่นข อเสนอมอบอํานาจให บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให แนบหนังสือมอบอํานาจ

ซ่ึงติดอากรแสตมปmตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู มอบอํานาจและผู รับมอบอํานาจ ท้ังนี้หาก
ผู รับมอบอํานาจเป8นบุคคลธรรมดาต องเป8นผู ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล วเท!านั้น 

  (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข อ ๕ 
  (๓) บัญชีรายการก!อสร าง หรือใบแจ งปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะต องแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ� ค!าแรงงาน ภาษีประเภทต!างๆ รวมท้ังกําไรไว ด วย 
  (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
   (๔.๑) แบบ ปร ๔, ๕, ๖ 
  (๕) บัญชีเอกสารส!วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได ยื่นพร อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ าง

ภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�ตามแบบในข อ ๑.๗ (๒) โดยไม!ต องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

   ท้ังนี้ เม่ือผู ยื่นข อเสนอดําเนินการแนบไฟล�เอกสารตามบัญชีเอกสารส!วนท่ี ๒ ครบถ วน
ถูกต องแล ว ระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�จะสร างบัญชีเอกสารส!วนท่ี ๒ ตามแบบในข อ ๑.๗ 
(๒) ให โดยผู ยื่นข อเสนอไม!ต องแนบบัญชีเอกสารส!วนท่ี ๒ ดังกล!าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู ยื่นข อเสนอต องยื่นข อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วย

อิเล็กทรอนิกส�ตามท่ีกําหนดไว ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ โดยไม!มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต อง
กรอกข อความให ถูกต องครบถ วน พร อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู ยื่นข อเสนอโดย
ไม!ต องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 ๔.๒ ผู ยื่นข อเสนอจะต องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข อ ๑.๒  
พร อมจัดทําใบแจ งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก!อสร างให ครบถ วน 



๖ 

  ในการเสนอราคาให เสนอราคาเป8นเงินบาทและเสนอราคาได เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต!อหน!วย หรือราคาต!อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ท ายใบเสนอราคาให ถูกต อง 

  ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ าตัวเลขและตัวหนังสือ 
ไม!ตรงกัน ให ถือตัวหนังสือเป8นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค!าภาษีมูลค!าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และ
ค!าใช จ!ายท้ังปวงไว แล ว 

  ราคาท่ีเสนอจะต องเสนอกําหนดยืนราคาไม!น อยกว!า ๓๐ วัน ต้ังแต!วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู ยื่นข อเสนอต องรับผิดชอบราคาท่ีตนได เสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได  

 ๔.๓ ผู ยื่นข อเสนอจะต องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก!อสร างแล วเสร็จไม!เกิน ๒๘๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ างหรือจากวันท่ีได รับหนังสือแจ งจาก โรงเรียน ให เริ่มทํางาน 

 ๔.๔ ก!อนเสนอราคา ผู ยื่นข อเสนอควรตรวจดูร!างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ   
ให ถ่ีถ วนและเข าใจเอกสารประกวดราคาจ างอิเล็กทรอนิกส�ท้ังหมดเสียก!อนท่ีจะตกลงยื่นข อเสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ างอิเล็กทรอนิกส� 

 ๔.๕ ผู ยื่นข อเสนอจะต องยื่นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส�ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว!างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส�เป8นเกณฑ� 

  เม่ือพ นกําหนดเวลายื่นข อเสนอและเสนอราคาแล ว จะไม!รับเอกสารการยื่นข อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

 ๔.๖ ผู ยื่นข อเสนอต องจัดทําเอกสารสําหรับใช ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล�เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู ยื่นข อเสนอต องเป8นผู รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ วน
ถูกต อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก!อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล วจึงส!งข อมูล (Upload) เพ่ือเป8น
การเสนอราคาให แก!โรงเรียน ผ!านทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� 

 ๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู ยื่นข อเสนอแต!ละรายว!า เป8นผู ยื่นข อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร!วมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน 
ตามข อ ๑.๖ (๑) หรือไม! หากปรากฏว!าผู ยื่นข อเสนอรายใดเป8นผู ยื่นข อเสนอท่ีมีผลประโยชน�ร!วมกันกับผู ยื่น
ข อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ยื่นข อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน�ร!วมกันนั้นออกจากการเป8นผู 
ยื่นข อเสนอ 

  หากปรากฏต!อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ว!า ก!อนหรือ 
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข อเสนอ มีผู ยื่นข อเสนอรายใดกระทําการอันเป8นการขัดขวางการแข!งขันอย!างเป8น
ธรรมตามข อ ๑.๖ (๒)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว!ามีการกระทําอันเป8นการขัดขวางการแข!งขันอย!างเป8นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ยื่นข อเสนอรายนั้นออกจากการเป8นผู ยื่นข อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณา
ลงโทษผู ยื่นข อเสนอดังกล!าวเป8นผู ท้ิงงาน เว นแต! โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว!าผู ยื่นข อเสนอรายนั้น มิใช!เป8น 
ผู ริเริ่มให มีการกระทําดังกล!าวและได ให ความร!วมมือเป8นประโยชน�ต!อการพิจารณาของโรงเรียน 

 ๔.๘ ผู ยื่นข อเสนอจะต องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
  (๒) ราคาท่ีเสนอจะต องเป8นราคาท่ีรวมภาษีมูลค!าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ ามี) รวมค!าใช จ!าย 

ท้ังปวงไว ด วยแล ว 
  (๓) ผู ยื่นข อเสนอจะต องลงทะเบียนเพ่ือเข าสู!กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
  (๔) ผู ยื่นข อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล วไม!ได  



๗ 

  (๕) ผู ยื่นข อเสนอต องศึกษาและทําความเข าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส� ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 

๕. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู ยื่นข อเสนอต องวางหลักประกันการเสนอราคาพร อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด

จ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส� โดยใช หลักประกันอย!างหนึ่งอย!างใดดังต!อไปนี้ จํานวน ๓๙๙,๕๑๐.๐๐ บาท 
(สามแสนเก าหม่ืนเก าพันห าร อยสิบบาทถ วน) 

 ๕.๑ เช็คหรือดราฟท�ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ!าย ซ่ึงเป8นเช็คหรือดราฟท�ลงวันท่ีท่ีใช เช็คหรือดราฟท�นั้น
ชําระต!อเจ าหน าท่ีในวันท่ียื่นข อเสนอ หรือก!อนวันนั้นไม!เกิน ๓ วันทําการ 

 ๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันขอ งบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได รับอนุญาตให ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห!งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห!งประเทศไทยแจ งเวียนให ทราบ โดยอนุโลมให ใช ตามตัวอย!างหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 กรณีท่ีผู ยื่นข อเสนอ นําเช็คหรือดราฟท�ท่ีธนาคารสั่งจ!ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย� มาวางเป8นหลักประกันการเสนอราคาจะต องส!งต นฉบับ
เอกสารดังกล!าวมาให โรงเรียนตรวจสอบความถูกต องในวันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว!างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 
๑๖.๓๐ น. 

 กรณีท่ีผู ยื่นข อเสนอท่ียื่นข อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร!วมค า" ประสงค�จะใช หนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส�ของธนาคารในประเทศเป8นหลักประกันการเสนอราคา ให ระบุชื่อผู ยื่นข อเสนอในหนังสือ 
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ฯ ดังนี้ 

  (๑) กรณีท่ีกิจการร!วมค าได จดทะเบียนเป8นนิติบุคคลใหม! ให ระบุชื่อกิจกรรมร!วมค าดังกล!าว 
เป8นผู ยื่นข อเสนอ 

  (๒) กรณีท่ีกิจการร!วมค าไม!ได จดทะเบียนเป8นนิติบุคคลใหม! ให ระบุชื่อผู เข าร!วมค ารายท่ี
สัญญาร!วมค ากําหนดให เป8นผู เข ายื่นข อเสนอกับหน!วยงานของรัฐเป8นผู ยื่นข อเสนอ 

   ท้ังนี้ "กิจการร!วมค าท่ีจดทะเบียนเป8นนิติบุคคลใหม!" ห มายความว!า กิจการร!วมค าท่ีจด
ทะเบียนเป8นนิติบุคคลต!อกรมพัฒนาธุรกิจการค า กระทรวงพาณิชย� 

   หลักประกันการเสนอราคาตามข อนี้ โรงเรียนจะคืนให ผู ยื่นข อเสนอหรือผู คํ้าประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู ชนะการประกวดราคา
เรียบร อยแล ว เว นแต!ผู ยื่นข อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได คะแนนรวมสูงสุดไม!เกิน ๓ ราย 
ให คืนได ต!อเม่ือได ทําสัญญาหรือข อตกลง หรือผู ยื่นข อเสนอได พ นจากข อผูกพันแล ว 

   การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม!ว!าในกรณีใด ๆ จะคืนให โดยไม!มีดอกเบ้ีย 
๖. หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา 
ตัดสินโดยใช หลักเกณฑ� ราคา 

  



๘ 

 ๖.๒ การพิจารณาผู ชนะการยื่นข อเสนอ 
  กรณีใช หลักเกณฑ�ราคาในการพิจาร ณาผู ชนะการยื่นข อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา 

จากราคารวม 
 ๖.๓ หากผู ยื่นข อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม!ถูกต องตามข อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข อเสนอ 

ไม!ถูกต อง หรือไม!ครบถ วนตามข อ ๓ หรือยื่นข อเสนอไม!ถูกต องตามข อ ๔ แล ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะไม!รับพิจารณาข อเสนอของผู ยื่นข อเสนอรายนั้น เว นแต!ผู ยื่นข อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ างไม!ครบถ วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต!างไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกําหนดไว ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ใน
ส!วนท่ีมิใช!สาระสําคัญและความแตกต!างนั้น ไม!มีผลทําให เกิดการได เปรียบเสียเปรียบต!อผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน 
หรือเป8นการผิดพลาดเล็กน อยคณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ!อนปรนการตัดสิทธิผู ยื่นข อเสนอรายนั้น 

 ๖.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม!พิจารณาข อเสนอของผู ยื่นข อเสนอโดยไม!มีการผ!อนผัน ในกรณี
ดังต!อไปนี้ 

  (๑) ไม!ปรากฏชื่อผู ยื่นข อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ทางระบบจัดซ้ือจัดจ างด วยอิเล็กทรอนิกส� หรือบัญชีรายชื่อผู ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ างด วยอิเล็กทรอนิกส� ของโรงเรียน 

  (๒) ไม!กรอกชื่อผู ยื่นข อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างด วยอิเล็กทรอนิกส� 
 (๓) เสนอรายละเอียดแตกต!างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 

ท่ีเป8นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให เกิดความได เปรียบเสียเปรียบแก!ผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�หรือโรงเรียน มีสิทธิให ผู ยื่นข อเสนอชี้แจงข อเท็จจริงเพ่ิมเติมได  โรงเรียนมี
สิทธิท่ีจะไม!รับข อเสนอ ไม!รับราคา หรือไม!ทําสัญญา หากข อเท็จจริงดังกล!าวไม!เหมาะสมหรือไม!ถูกต อง 

 ๖.๖ โรงเรียนทรงไว ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม!รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได  และอาจพิจารณาเลือกจ างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�โดยไม!พิจารณาจัดจ างเลยก็ได  สุดแต!จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน�ของ 
ทางราชการเป8นสําคัญ และให ถือว!าการตัดสินของโรงเรียนเป8นเด็ดขาดผู ยื่นข อเสนอจะเรียกร องค!าใช จ!าย หรือ
ค!าเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�และลงโทษผู ยื่น
ข อเสนอเป8นผู ท้ิงงาน ไม!ว!าจะเป8นผู ยื่นข อเสนอท่ีได รับการคัดเลือกหรือไม!ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได ว!ายื่น
ข อเสนอกระทําการโดยไม!สุจริต เช!น การเสนอเอกสารอันเป8นเท็จ หรือใช ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เป8นต น 

  ในกรณีท่ีผู ยื่นข อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได ว!าไม!อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ได  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส�หรือโรงเรียน จะให ผู ยื่นข อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให เชื่อได ว!าผู ยื่นข อเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ให เสร็จสมบูรณ� หากคําชี้แจงไม!เป8นท่ีรับฟrงได  
โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม!รับข อเสนอหรือไม!รับราคาของผู ยื่นข อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผู ยื่นข อเสนอดังกล!าวไม!มีสิทธิ
เรียกร องค!าใช จ!ายหรือค!าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 
  



๙ 

 ๖.๗ ก!อนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
หากปรากฏว!ามีการกระทําท่ีเข าลักษณะผู ยื่นข อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน�ร!วมกัน หรือมีส!วนได เสียกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข!งขันอย!างเป8นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน หรือเจ าหน าท่ีในการเสนอราคา หรือส!อว!ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

๗. การทําสัญญาจ�างก3อสร�าง 
 ผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�จะต องทําสัญญาจ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข อ  ๑.๓ 

หรือทําข อตกลงเป8นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได รับแจ ง และจะต องวางหลักประกัน
สัญญาเป8นจํานวนเงินเท!ากับร อยละ ๕ ของราคาค!าจ างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� ให โรงเรียนยึดถือไว 
ในขณะทําสัญญาโดยใช หลักประกันอย!างหนึ่งอย!างใด ดังต!อไปนี้ 

 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คหรือดราฟท�ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ!าย ซ่ึงเป8นเช็คหรือดราฟท�ลงวันท่ีท่ีใช เช็คหรือดราฟท�นั้น 

ชําระต!อเจ าหน าท่ีในวันทําสัญญา หรือก!อนวันนั้นไม!เกิน ๓ วันทําการ 
 ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย!างท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ดังระบุในข อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป8นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส�ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
 ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ท่ีได รับอนุญาตให ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห!งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห!งประเทศไทยแจ งเวียนให ทราบ โดยอนุโลมให ใช ตามตัวอย!างหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข อ ๑.๔ (๒) 

 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไม!มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส� (ผู รับจ าง) พ นจากข อผูกพันตามสัญญาจ างแล ว 
๘. ค3าจ�างและการจ3ายเงิน 
 โรงเรียนจะจ!ายค!าจ างซ่ึงได รวมภาษีมูลค!าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค!าใช จ!ายท้ังปวงแล ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป8นเกณฑ� และกําหนดการจ!ายเงินเป8น จํานวน ๗ งวด ดังนี้ 
 งวดท่ี ๑ เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๐ ของค!าจ าง เม่ือ ผู รับจ างได ปฏิบัติงาน เม่ือผู รับจ าง

ได ทําการตอกเสาเข็ม หล!อคอนกรีตฐานราก และต้ังเหล็กเสริมเสารับโครงหลังค!าถึงระดับใต โครงหลังคา 
ถูกต องตามแบบรูป และรายการและคณะกรรมการตรวจการจ างได ตรวจรับมอบงานไว แล ว ให แล วเสร็จ
ภายใน ๔๐ วัน 

 งวดท่ี ๒ เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๐ ของค!าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงาน เม่ือ ผู รับจ าง
ได ก!อสร างคาน ค.ส.ล. รับพ้ืนชั้นล!าง รวมท้ังคานและพ้ืน ค.ส.ล. ทางเท า คานและพ้ืน ค.ส.ล. เวที คานและ 
พ้ืน ค.ส.ล. ห องนํ้า-ส วม (ยกเว นพ้ืนสําเร็จรูป) ถูกต องตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ างได 
ตรวจรับมอบงานไว แล ว ให แล วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 

 งวดท่ี ๓ เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๐ ของค!าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงาน เม่ือผู รับจ าง
ทําการก!อสร าง!าวนท่ีเป8นโครงสร าง ค.ส.ล. ท้ังหมดถูกต องตามแบบรูปและรายการ (ยกเว นพ้ืนสําเร็จรูปและ 
ให ติดต้ังคํายันกันสาดท้ัง ๒ ข าง จนกว!าจะติดต้ังโครงหลังคาและติดต้ังแปเหล็กแล วเสร็จจึงปลดออกก!อน 
มุงหลังคา) และคณะกรรมการตรวจการจ างได ตรวจรับมอบงานไว แล ว ให แล วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
  



๑๐ 

งวดท่ี ๔ เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๕ ของค!าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงาน เม่ือผู รับจ างได 
ติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคา ติดแผงกันแดดแล วเสร็จท้ังหมด ถูกต องตามแบบรูปรายการและ
คณะกรรมการตรวจการจ างได ตรวจรับมอบงานไว แล ว ให แล วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 

งวดท่ี ๕ เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๕ ข องค!าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงาน เม่ือผู รับจ างได  
ปูพ้ืนสําเร็จรูป พร อมเทคอนกรีตทับหน า ก!อผนังท้ังหมด ติดต้ังวงกบประตู วงกบหน าต!าง ถูกต องตามแบบรูป
และรายการและคณะกรรมการตรวจการจ างได ตรวจรับมอบงานไว แล ว ให แล วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 

งวดท่ี ๖ เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๑๕ ของค!าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงาน เม่ือผู รับจ างทําการ
ฉาบปูนเสร็จถูกต อง กรุผนังกระเบ่ืองห องนํ้าท้ังหมดและติดต้ังสุขภัณฑ�ห องนํ้า เดินสายไฟ (ยกเว นติดต้ังโคมไฟ 
สวิทซ� ปลั๊ก ) ถูกต องตามแบบรูปและรายการและคณะกรรมการตรวจการจ างได ตรวจรับมอบงานไว แล ว  
ให แล วเสร็จภายใน ๔๐ วัน 

งวดสุดท าย เป8นจํานวนเงินในอัตราร อยละ ๒๕ ของค!าจ าง เม่ือผู รับจ างได ปฏิบัติงานท้ังหมด ให แล ว
เสร็จเรียบร อยตามสัญญาหรือข อตกลงจ างเป8นหนังสือ รวมท้ังทําสถานท่ีก!อสร างให สะอาดเรียบร อย 

๙. อัตราค3าปรับ 
 ค!าปรับตามสัญญาจ างแนบท ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ หรือข อตกลงจ างเป8น

หนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
 ๙.๑ กรณีท่ีผู รับจ างนํางานท่ีรับจ างไปจ างช!วงให ผู อ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไม!ได รับอนุญาตจาก

โรงเรียน จะกําหนดค!าปรับสําหรับการฝuาฝvนดังกล!าวเป8นจํานวนร อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ างช!วงนั้น 
 ๙.๒ กรณีท่ีผู รับจ างปฏิบัติผิดสัญญาจ างก!อสร าง นอกเหนือจากข อ ๙.๑ จะกําหนดค!าปรับเป8น

รายวันเป8นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร อยละ๐.๒๐ ของราคางานจ าง 
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร3อง 
 ผู ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ซ่ึงได ทําสัญญาจ าง ตามแบบ ดังระบุในข อ ๑.๓ หรือ

ข อตกลงจ างเป8นหนังสือแล วแต!กรณี จะต องรับประกันความชํารุดบกพร!องของงานจ างท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา ไม!น อยกว!า ๒ ปw นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได รับมอบงาน โดยต องรีบจัดการซ!อมแซมแก ไขให  
ใช การได ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได รับแจ งความชํารุดบกพร!อง 

๑๑. ข�อสงวนสิทธิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 
 ๑๑.๑ เงินค!าจ างสําหรับงานจ างครั้งนี้ ได มาจากเงินงบประมาณประจําปw พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได ต!อเม่ือ โรงเรียนได รับอนุมัติเงินค!าก!อสร างจากเงิน

งบประมาณประจําปw พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๑๑.๒ เม่ือโรงเรียนได คัดเลือกผู ยื่นข อเสนอรายใดให เป8นผู รับจ าง และได ตกลงจ าง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�แล ว ถ าผู รับจ างจะต องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจ างดังกล!าวเข ามาจาก
ต!างประเทศและของนั้นต องนําเข ามาโดยทางเรือในเส นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู! และสามารถให บริการรับขนได 
ตามท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงเป8นผู รับจ างจะต องปฏิบัติตาม
กฎหมายว!าด วยการส!งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

   (๑) แจ งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล!าวเข ามาจากต!างประเทศต!อกรมเจ าท!า ภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต!วันท่ีผู รับจ างสั่งหรือซ้ือของจากต!างประเทศ เว นแต!เป8นของท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว นให บรรทุกโดยเรืออ่ืนได  

   (๒) จัดการให สิ่งของดังกล!าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช!นเดียวกับเรือไทย 
จากต!างประเทศมายังประเทศไทย เว นแต!จะได รับอนุญาตจากกรมเจ าท!า ให บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี



๑๑ 

มิใช!เรือไทย ซ่ึงจะต องได รับอนุญาตเช!นนั้นก!อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป8นของท่ีรัฐมนตรีว!าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว นให บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

   (๓) ในกรณีท่ีไม!ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู รับจ างจะต องรับผิดตามกฎหมายว!าด วยการ
ส!งเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๑.๓ ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงโรงเรียนได คัดเลือกแล ว ไม!ไปทําสัญญาหรือข อตกลงจ างเป8นหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไว ในข อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข อเสนอ หรือเรียกร องจากผู ออก
หนังสือค้ําประกัน การยื่นข อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร องให ชดใช ความเสียหายอ่ืน (ถ ามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาให เป8นผู ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว!าด วยการจัดซ้ือจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  ๑๑.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข อกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ข อตกลงจ างเป8นหนังสือให เป8นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ ามี) 

  ๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�นี้ มีความขัดหรือ 
แย งกันผู ยื่นข อเสนอจะต องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของโรงเรียน คําวินิจฉัยดังกล!าวให ถือเป8นท่ีสุด และผู ยื่น
ข อเสนอไม!มีสิทธิเรียกร องค!าใช จ!ายใดๆ เพ่ิมเติม 

  ๑๑.๖ โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ างในกรณีต!อไปนี้ได  โดยท่ีผู ยื่นข อเสนอจะ
เรียกร องค!าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม!ได  

   (๑) โรงเรียนไม!ได รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช ในการจัดจ างหรือได รับจัดสรรแต!ไม!เพียง
พอท่ีจะทําการจัดจ างครั้งนี้ต!อไป 

   (๒) มีการกระทําท่ีเข าลักษณะผู ยื่นข อเสนอท่ีชนะการจัดจ างหรือท่ีได รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน�ร!วมกัน หรือมีส!วนได เสียกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข!งขันอย!างเป8นธรรมหรือ
สมยอมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืน หรือเจ าหน าท่ีในการเสนอราคา หรือส!อว!ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

   (๓) การทําการจัดจ างครั้งนี้ต!อไปอาจก!อให เกิดความเสียหายแก!โรงเรียน หรือกระทบต!อ
ประโยชน�สาธารณะ 

   (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายว!าด วยการจัดซ้ือจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๒. การปรับราคาค3างานก3อสร�าง 
 การปรับราคาค!างานก!อสร างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข อ ๑.๕ จะนํามาใช ในกรณีท่ี  

ค!างานก!อสร างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต!อไปนี้ 
 ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ� สูตรและวิธีคํานวณท่ีใช กับสัญญาแบบปรับราคาได ตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช!วยเหลือผู ประกอบอาชีพงานก!อสร าง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

 สูตรการปรับราคา (สูตรค!า K) จะต องคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไว ในวันแล วเสร็จตามท่ีกําหนดไว ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนได ขยายออกไป โดยจะใช สูตรของทางราชการท่ีได ระบุในข อ ๑.๕ 

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว!างระยะเวลาการก!อสร าง ผู ยื่นข อเสนอท่ีได รับการคัดเลือกให เป8นผู รับจ างต องปฏิบัติตาม

หลักเกณฑ�ท่ีกฎหมายและระเบียบได กําหนดไว โดยเคร!งครัด 
  



๑๒ 

๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการ 
 โรงเรียน สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล วเสร็จตามสัญญาของผู ยื่นข อเสนอท่ีได รับการคัดเลือก

ให เป8นผู รับจ างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการ 
 ท้ังนี้ หากผู ยื่นข อเสนอท่ีได รับการคัดเลือกไม!ผ!านเกณฑ�ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นข อเสนอหรือ

ทําสัญญากับโรงเรียน ไว ชั่วคราว 
 

โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 


