
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านบึง  
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างทีช่ ารุดทรุดโทรม อาคารเรียน ๐๑๗ เปลี่ยน

หลงัคาและฝ้าเพดาน ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

                 โรงเรียนบา้นบึง มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างท่ี
ช ารุดทรุดโทรม อาคารเรียน ๐๑๗ เปล่ียนหลงัคาและฝ้าเพดาน ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๕๖๖,๒๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนหกหม่ืนหกพนั
สองร้อยบาทถว้น)  
                 ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานและไดแ้จง้เวยีนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

                 ๖. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่โรงเรียนบา้นบึง ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูย้ืน่
ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

  



                 ๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                 ๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๔. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงิน
แต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

  

 

                ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๑๘ 
ธนัวาคม ๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วนัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์http://www.pck๑.go.th/main/index.php หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๙๘๘๖๗๑๑๗๒ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๗ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นางธณัยสิ์ตา สุรศิษฐช์านล) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นบึง 

  

  
 

  

หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ั้งแต่วนัท่ีขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที ่ ๑/๒๕๖๑  

การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างทีช่ ารุดทรุดโทรม อาคารเรียน ๐๑๗ เปลี่ยนหลงัคาและฝ้า
เพดาน  

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านบึง  
ลงวนัที ่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  

 

                  โรงเรียนบา้นบึง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ซ่อมแซม
อาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างท่ีช ารุดทรุดโทรม อาคารเรียน ๐๑๗ เปล่ียนหลงัคาและฝ้าเพดาน ณ โรงเรียนบา้นบึง 
ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาจา้งทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ้าประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 
  
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานและไดแ้จง้เวยีนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดงักล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่ กรม ณ วนั
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

   

                          ๒.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่
การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 
 



 
  

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
                                           (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถา้
มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์(ถา้มี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถว้น 
ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) ให้
โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ
อ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ทั้งน้ีหาก
ผูรั้บมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 

   
   



                                   (๒)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตอ้งแสดงรายการวสัดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไวด้ว้ย 

   

                                   (๓)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                                   ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถว้น 
ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒ พร้อม
จดัท าใบแจง้ปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี 
ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็น
ส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  ๓๐ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่เกิน ๗๐ วนั นบัถดั
จากวนัลงนามในสัญญาจา้งหรือจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก กรม ใหเ้ร่ิมท างาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้
ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ๑๘ ธนัวาคม ๒๕๖๐  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์ 
                                    เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 



                          ๔.๖     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง 
และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ใหแ้ก่กรม ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอแต่ละรายวา่ เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนตามขอ้ 
๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผู ้
ทิ้งงาน เวน้แต่ กรม จะพิจารณาเห็นวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าวและไดใ้หค้วาม
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม 

                          ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้ง
ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวธีิการเสนอราคาดว้ยวธีิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตดัสิน
โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอ
ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ



เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจา้งไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเง่ือนไขท่ีกรมก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและ
ความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผดิพลาดเล็กนอ้ย 
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นในบญัชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได ้กรมมีสิทธิท่ีจะไม่
รับขอ้เสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

                          ๕.๖     กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาดผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้
รวมทั้ง กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู ้
ยืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้า่ยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้  

                               ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะ
ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้กรม มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคา
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น ทั้งน้ีผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
วา่มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ
รายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 



                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาจา้งตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบักรม ภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใหก้รมยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญาโดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี  
                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟทน์ั้น 
ช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท าสัญญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 

                          ๖.๓     หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนั
ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กรมจะจ่ายค่าจา้งซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงแลว้ โดยถือ
ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดงัน้ี 
                          เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อตัราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ
จะก าหนด ดงัน้ี 

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรั้บจา้งน างานท่ีรับจา้งไปจา้งช่วงใหผู้อ่ื้นท าอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
กรม จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้งช่วงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรั้บจา้งปฏิบติัผิดสัญญาจา้งก่อสร้าง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

                 ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้  าสัญญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือ
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 



ไม่นอ้ยกวา่     ๑ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีกรมไดรั้บมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ กรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๐.๒   เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของ
นั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ีดงัน้ี 

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือภายใน
เวลาท่ีก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนั 
การยืน่ขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
                          ๑๐.๔   กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขดัหรือแยง้กนัผู ้
ยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัของกรม ค าวนิิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได ้



                                   (๑)    กรมไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดรั้บจดัสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะ
ท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอม
กนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออกตาม
ความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้นกรณีท่ี ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวธีิการต่อไปน้ี 
                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิค านวณท่ีใชก้บัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือส านกั
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๕ 
   

   

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

                 ๑๓..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          กรม สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสัญญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูรั้บจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือ
ท าสัญญากบักรม ไวช้ัว่คราว 

  

โรงเรียนบา้นบึง  
 ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐  

 

 


