
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

  

          ๑. ความเป็นมา  
               ดว้ยโรงเรียนขณะน้ีมีโรงอาหารหอประชุมไม่เพยีงพอต่อการใชส้อย  เน่ืองจากโรงเรียนละหานทราย
รัชดาภิเษกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พเิศษมีนกัเรียนจ านวน  ๒,๘๙๖ คน ซ่ึงไม่เพยีงพอต่อจ านวนนกัเรียนที่จะ
ใหบ้ริการแก่นกัเรียนที่มีจ  านวนมาก โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกจึงขอรับการสนบัสนุนงบประมาณ
ดงักล่าว   ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ไดพ้จิารณาเห็นความจ าเป็นดงักล่าวไดจ้ดัสรร
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ใหก้บัโรงเรียนเพือ่ใชใ้นการก่อสร้างดงักล่าว       
          ๒. วัตถุประสงค์  
                  ๒.๑  เพือ่ใหมี้โรงอาหารหอประชุมที่เพยีงพอเพือ่บริการนกัเรียนที่มีจ  านวนมาก  
                  ๒.๒ เพือ่อ านวยความสะดวกแก่นกัเรียนที่มีจ  านวนมากจะไดรั้บการบริการอยา่งเท่าเทียมกนัอนัเป็นการ
สร้างบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งเหมาะสมและเพยีงพอ       
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
                ๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท้ี่ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                ๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ์ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
                ๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                ๓.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื้องตน้ในการจา้งของกรม 
                ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคูส่ญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลาง ที่เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 



                ๓.๘ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
รายละเอียดเพิม่เติม 
                ผูรั้บจา้งตอ้งท าการก่อสร้างอาคารหอประชุมตามแบบ ๑๐๐/๒๗ ใหค้รบสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการ 
พร้อมติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า และทาสีทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเพิม่เติมดงัน้ี 
                ๔.๑ ต าแหน่งที่ก่อสร้างตามที่ก  าหนดไวใ้นผงับริเวณของโรงเรียน 
                ๔.๒ ระดบั +  ๐.๐๐ ใหพ้ิจารณาก าหนดตามขอ้ ๒.๒ ในรายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้างแลว้ท า
การปรับสภาพพื้นที่จนถึงระดบั  +  ๐.๐๐ ที่ก  าหนดไวใ้นแบบรูป 
                ๔.๓ ผวิพื้นภายในอาคารหลงัน้ี โรงเรียนก าหนดตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ดงัน้ี 
                   ๔. ๓.๑ ปูปาเกเ้ขา้ล้ิน หนา ๑๙ มม. ขนาด ๒” x ๑๒ (โดยประมาณ) ผวิทาดว้ยโพลียรีูเทนเตม็พื้นที่ของ
สนามบาสเกตบอล ขอบสนามใหปู้กระเบื้องเคลือบ ๑ แผน่โดยรอบ ส่วนที่เหลือท าผวิซีเมนตข์ดัมนัโดยส่วนที่จะปู
ปาเกใ้หด้ าเนินการดงัน้ีให้ผูรั้บจา้งท าพื้นในหอ้งประชุมส่วนที่เป็นพื้น ค.ส.ล. หรือพื้นส าเร็จรูปที่เทคอนกรีตทบั
หนา้แลว้ ก่อนที่จะเทปูนทรายขดัมนัใหท้าผวิพื้นดว้ยสารกนัซึมที่เป็นยางเหลว ประเภท Polyurethane Modified ทา 
๒ ชั้น แลว้เทปูนทรายเพือ่ขดัผวิหนา้ เพือ่ป้องกนัการซึมของน ้ าใตพ้ื้นที่จะท าใหป้าเกเ้สียหาย 
          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
                      ไม่เกิน ๒๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง 
          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
                      จ านวนงวดในการส่งมอบ ๖ งวด 
                      งวดที่ ๑ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบตัิงาน จ่ายเงิน ๑๐ % เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดป้รับพื้นที่บริเวณ
ก่อสร้าง ท าการตอกเสาเขม็ หล่อคอนกรีตฐานราก และตั้งเหล็กเสริมเสารับโครงหลงัคาถึงระดบัใตโ้ครงหลงัคา 
ถูกตอ้งตามแบบรูปและรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                      งวดที่ ๒ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบตัิงาน จ่ายเงิน ๑๐ % เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง ค.ส.ล. 
รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล. ทางเทา้ คานและพื้น ค.ส.ล.เวที คานและพื้น ค.ส.ล. หอ้งน ้ า-สว้ม (ยกเวน้
พื้นส าเร็จรูป) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                      งวดที่ ๓ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบตัิงาน จ่ายเงิน ๑๐ % เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้าง 
ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดถูกตอ้งตามแบบรูปและรายการ (ยกเวน้พื้นส าเร็จรูปและให้ติดตั้งค  ้ายนักนัสาด
ทั้ง ๒ ขา้ง จนกวา่จะติดตั้งโครงหลงัคาและติดตั้งแปเหล็กแลว้เสร็จจึงปลดออกก่อนมุงหลงัคา) ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๔๐ วนั 
                      งวดที่ ๔ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบตัิงาน จ่ายเงิน ๑๕% เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดติ้ดตั้งโครง
หลงัคาเหล็ก มุงหลงัคา ติดแผงกนัแดดแลว้เสร็จทั้งหมดถูกตอ้งตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 



                      งวดที่ ๕ เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบตัิงาน จ่ายเงิน ๑๕% เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดปู้พื้นส าเร็จรูป 
พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ ก่อผนงัทั้งหมด ติดตั้งวงกบประตู วงกบหนา้ต่าง ถูกตอ้งตามแบบรูปแลรายการ ใหแ้ลว้
เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                      งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา 
          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๖,๔๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลาง ๗,๙๘๒,๘๙๐.๐๐ บาท 
          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคดิเห็น  
                      สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วจิารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท้ี ่
                      สถานที่ติดต่อ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ์๓๑๑๗๐ 
                      โทรศพัท ์๐๔๔๖๔๙๐๐๗,๐๙๘๖๒๙๖๖๒๗ 
                      โทรสาร ๐๔๔๖๔๙๐๐๗ 
                      เวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th,www.obec.go.thและ www.lrp.ac.th 
                      สาธารณชนที่ตอ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและที่อยูข่องผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวจิารณ์ หรือมีความเห็นดว้ย 
          ๙. หมายเหตุ สาธารณชนที่ตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและที่อยูข่องผูใ้ห้
ขอ้เสนอแนะวจิารณ์ หรือมีความเห็นใหเ้สนอแนะมาที่  Email Address: birdbird1919@hotmail.co.th 
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เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส์ เลขที่  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามประกาศ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

ลงวนัที่  
...................................................... 

                 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสร้าง
อาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย 
อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย ์๓๑๑๗๐ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
                         ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด 
                         ๑.๒ แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๓ แบบใบแจง้ปริมาณงานและราคา 
                         ๑.๔ หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                         ๑.๕ แบบสญัญาจา้ง 
                         ๑.๖ แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                 (๑) หลกัประกนัซอง 
                                 (๒) หลกัประกนัสญัญา 
                                 (๓) หลกัประกนัการรับเงินค่าจา้งล่วงหนา้ 
                                 (๔) หลกัประกนัผลงาน 
                         ๑.๗ สูตรการปรับราคา 
                                  (๑) สูตร   K  =  0.25 + 0.15 It / Io  + 0.10 Ct / Co  +  0.40 Mt  /  Mo + 0.10 St / So 
                         ๑.๘ บทนิยาม 
                                 (๑) ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                 (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                         ๑.๙ แบบบญัชีเอกสาร 
                                 (๑) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                 (๒) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                         ๑.๑๐ รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดรู้้ขอ้มูลไดเ้ท่าเทียมกนัและเพือ่ให้



ประชาชนเขา้ตรวจดูได)้ 
                         ๑.๑๑ เอกสารแนบอ่ืนๆ 
                         สรุปราคาค่างก่อสร้างอาคารหอประชุม 100/27 
 
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
                 ๒.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานที่ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์
                 ๒.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท้ี่ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                 ๒.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคา
จา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม
ขอ้ ๑.๘ 
                 ๒.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                 ๒.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื้องตน้ในการจา้งของกรม 
                 ๒.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกนักบังานที ่ประกวด
ราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๒,๒๖๑,๗๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญา
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ 
                 ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
                 ๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบญัชีกลางที่เวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
                 ๒.๙ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสาม
หม่ืนบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 
๓. หลักฐานการเสนอราคา 
               ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
               ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 



                         (๑) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                 (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                 (ข) บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (๒) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                         (๓) ในกรณีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
ส าเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสาร
ตามที่ระบุไวใ้น (๑) 
                         (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
                         (๕) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๑) 
                 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) หนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยตอ้งลงนาม พร้อม
ประทบัตรา(ถา้มี) 
                         (๒) หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอ่ืนท าการแทน 
                         (๓) หลกัประกนัซองตามขอ้ ๕ 
                         (๔) ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
                         (๕) บญัชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจง้ปริมาณงาน) 
                         (๖) แบบใบยืน่ขอ้เสนอการประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                         (๖) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย้ืน่ตามแบบในขอ้ ๑.๙ (๒) 
 
๔. การเสนอราคา 
                 ๔.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ย
วธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์และหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมทั้งลงลายมือช่ือของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
ใหช้ดัเจน 
                 ๔.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 



                 ๔.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย โดย
ภายในก าหนดยนืราคาผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนเสนอไวแ้ละจะ
ถอนการเสนอราคามิได ้
                 ๔.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสญัญาที่จะจา้งใหแ้ลว้เสร็จไม่
เกิน ๒๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง หรือวนัที่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากกรมใหเ้ร่ิมท างาน 
                 ๔.๕ ก่อนยืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสญัญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่
ขอ้เสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
                 ๔.๖ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งยืน่เอกสาร ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหนา้
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจา้งก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองวา่ "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์เลขที่ .........." ยืน่ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวนัที่ ............................ ตั้งแต่
เวลา ............... น. ถึงเวลา ............... น. ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.
บุรีรัมย ์๓๑๑๗๐ 
                      เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่เอกสารประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แลว้จะไม่รับเอกสาร
เพิม่เติมโดยเด็ดขาด 
                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละราย
วา่เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์
ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามขอ้ ๑.๘ (๑) ณ วนั
ประกาศ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบขอ้เสนอตาม ขอ้ ๓.๒ และ
แจง้ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพจิารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ หรือวธีิ
อ่ืนใดที่มีหลกัฐานวา่ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารับทราบแลว้ 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส ์วา่ มีผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา และกรมจะพจิารณาลงโทษผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคา
ดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน 
                      ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไม่ผา่นการคดัเลือกเบื้องตน้ เพราะเหตุเป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอ
ราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนัประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส ์หรือ
เป็นผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเป็นผูป้ระสงคจ์ะ
เสนอราคาที่ไม่ผา่นคุณสมบติัทางดา้นเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อหวัหนา้หน่วยงานที่จดัหาพสัดุ



ภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการประกวดราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของหวัหนา้หน่วยงานที่
จดัหาใหถื้อเป็นที่สุด 
                      หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา วา่ กระบวนการเสนอราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบขอ้ขดัขอ้งจนไม่อาจด าเนินการต่อไปใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาที่ก  าหนดไวค้ณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผู้แ้ทนผูมี้สิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อส่ือสารกบับุคคล
อ่ืน และเม่ือแกไ้ขขอ้ขดัขอ้งแลว้ จะใหด้ าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนทีค่า้งอยูภ่ายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยงัเหลือก่อนจะสัง่พกักระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้งส้ินสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวนั
เดียวกนั เวน้แต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวา่กระบวนการเสนอราคาจะไม่แลว้เสร็จไดโ้ดยง่าย หรือ
ขอ้ขดัขอ้งไม่อาจแกไ้ขได ้ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสัง่ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และก าหนด
วนั เวลาและสถานที ่เพือ่เร่ิมตน้กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจง้ให้ผูมี้สิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูใ่นสถานที่
นั้นทราบ 
                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธ์ิในการตดัสินใจด าเนินการใด ๆ ระหวา่งการประกวด
ราคา ฯ เพือ่ใหก้ารประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
                 ๔.๗ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
                      (๑) ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นหนงัสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ไดย้ืน่มาพร้อมกบัซองขอ้เสนอทางเทคนิค 
                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะตอ้งเร่ิมตน้
ที่ ๗,๙๘๒,๘๙๐.๐๐บาท 
                      (๓) ราคาที่เสนอจะตอ้งเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอ่ืน ๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไว้
ดว้ยแลว้ 
                      (๔) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนจะตอ้งมาลงทะเบียนเพือ่เขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา 
และสถานที่ทีก่  าหนด 
                      (๕) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่มาลงทะเบียนแลว้ตอ้ง LOGIN เขา้สู่ระบบ 
                      (๖) ผูมี้สิทธิเสนอราคาหรือผูแ้ทนที่ LOGIN แลว้ จะตอ้งด าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งต ่ากวา่ราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ และจะตอ้ง
เสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
การเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาคร้ังละไม่นอ้ยกวา่ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยที่เสนอ
ลดแลว้ 
                      (๗) หา้มผูมี้สิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จส้ินแลว้ จะตอ้ง
ยนืยนัราคาต่อผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนืยนัจะตอ้งตรงกบัราคาที่เสนอหลงัสุด 
                      (๘) ผูมี้สิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นผูช้นะราคาตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในการใหบ้ริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใชจ่้ายในการเดินทางของผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ทั้งน้ีจะแจง้ให้



ทราบในวนัเสนอราคา 
                      (๙) ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมาเสนอราคา ในวนัที่ ............................ ตั้งแต่เวลา ...............น. เป็นตน้
ไป ทั้งน้ี จะแจง้นดัหมายตามแบบแจง้วนั เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ใหท้ราบต่อไป 
 
๕. หลักประกันซอง 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งวางหลกัประกนัซองพร้อมกบัการยืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค
จ านวน ๓๒๓,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหม่ืนสามพนัหน่ึงร้อยบาทถว้น) 
                 โดยหลกัประกนัซองจะตอ้งมีระยะเวลาการค ้าประกนั ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา โดยหลกัประกนัใหใ้ชอ้ยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                 ๕.๑ เงนิสด   
                 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค หรือก่อนหนา้
นั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการของทางราชการ 
                 ๕.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้
เวยีนช่ือใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                 ๕.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัซองตามขอ้น้ี กรมจะคืนใหผู้ป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูค้  ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดั
จากวนัที่ไดพ้จิารณาในเบื้องตน้เรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที่คดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาต ่าสุดจะคืน
ใหต่้อเม่ือไดท้  าสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
                 การคืนหลกัประกนัซองไม่วา่กรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย 
 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ี กรมจะพจิารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                 ๖.๒ หากผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกตอ้งตาม
ขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพจิารณาขอ้เสนอของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็น
ขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพยีงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
                 ๖.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไม่พจิารณาราคาของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                         (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 



                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก  าหนดในเอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน 
                 ๖.๔ ในการตดัสินการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท า
สญัญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริง
อ่ืนใดที่เก่ียวขอ้งกบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาได ้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                 ๖.๕ กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และ
อาจพจิารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จา้งดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พจิารณาจดัจา้งเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพจิารณา ทั้งน้ี เพือ่ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาหรือผูมี้สิทธิเสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งกรมจะพจิารณายกเลิกการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                      ในกรณีที่ผูมี้สิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงาน
ตามสญัญาได ้คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะใหผู้มี้สิทธิเสนอราคารายนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ท  า
ใหเ้ช่ือไดว้า่ผูมี้สิทธิเสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จ
สมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได ้กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้น 
                 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ผู ้
ประสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูมี้สิทธิเสนอราคาราย
อ่ืนหรือเป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูมี้สิทธิเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ กรมมีอ านาจที่จะตดัรายช่ือผูมี้สิทธิเสนอราคาดงักล่าว และ
กรมจะพจิารณาลงโทษผูมี้สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 
๗. การท าสัญญาจ้าง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูรั้บจา้ง)จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา
ดงัระบุในขอ้ ๑.๕ กบักรมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากบัร้อยละ๕ของราคาค่าจา้งที่ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ได ้ใหก้รมยดึถือไวใ้นขณะท า
สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
                 ๗.๑ เงินสด 
                 ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท  าสญัญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนั ท า



การของทางราชการ 
                 ๗.๓ หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๔ หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือ
เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๗.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่คู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้ง
แลว้ 
 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
                 กรมจะจ่ายเงินค่าจา้ง โดยแบ่งออกเป็น ๖งวด ดงัน้ี 
                                      งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จ่ายเงิน ๑๐ 
% เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดป้รับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเขม็ หล่อคอนกรีตฐานราก และตั้ง
เหล็กเสริมเสารับโครงหลงัคาถึงระดบัใตโ้ครงหลงัคา ถูกตอ้งตามแบบรูปและรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จ่ายเงิน 
๑๐ % เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดก่้อสร้าง ค.ส.ล. รับพื้นชั้นล่าง รวมทั้งคานและพื้น ค.ส.ล. ทางเทา้ คาน
และพื้น ค.ส.ล.เวที คานและพื้น ค.ส.ล. หอ้งน ้ า-สว้ม (ยกเวน้พื้นส าเร็จรูป) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จ่ายเงิน 
๑๐ % เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งท าการก่อสร้าง ส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.ทั้งหมดถูกตอ้งตามแบบรูปและ
รายการ (ยกเวน้พื้นส าเร็จรูปและใหติ้ดตั้งค  ้ายนักนัสาดทั้ง ๒ ขา้ง จนกวา่จะติดตั้งโครงหลงัคาและติดตั้งแปเหล็ก
แลว้เสร็จจึงปลดออกก่อนมุงหลงัคา) ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จ่ายเงิน 
๑๕% เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดติ้ดตั้งโครงหลงัคาเหล็ก มุงหลงัคา ติดแผงกนัแดดแลว้เสร็จทั้งหมด
ถูกตอ้งตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน จ่ายเงิน 
๑๕% เวลาท างาน ๔๐ วนั เม่ือผูรั้บจา้งไดปู้พื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทบัหนา้ ก่อผนงัทั้งหมด ติดตั้งวงกบ
ประตู วงกบหนา้ต่าง ถูกตอ้งตามแบบรูปแลรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
                                      งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๐ ของค่าจา้ง เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด
ใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั้งท  าสถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย 
 
๙. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งขอ้ ๑๗ จะก าหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจา้งตามสญัญาต่อวนั 



 
๑๐. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                 ผูช้นะการประกวดราคาจา้ง ดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญา
จา้งตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๕ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วนั นบัถดัจากวนัที่กรมไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
 
๑๑. ข้อสงวนสิทธ์ิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                 ๑๑.๑ เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                 การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเม่ือกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๕๘ แลว้เท่านั้น 
                 ราคากลางของงานประกวดราคาจา้งก่อสร้างอาคารหอประชุมแบบ ๑๐๐/๒๗ ดว้ยวธีิการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน ๗,๙๘๒,๘๙๐.๐๐ (เจด็
ลา้นเกา้แสนแปดหม่ืนสองพนัแปดร้อยเกา้สิบบาทถว้น)  
                 ๑๑.๒ เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ ประกวด
ราคาจา้ง ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของมาเพือ่งานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศและของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 
                         (๑) แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่
วนัที่ผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือขายของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                         (๒) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนทีมิ่ใช่เรือ
ไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกของลงเรืออ่ืน 
                         (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี
                 ๑๑.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาซ่ึงไดย้ืน่เอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อกรมฯ แลว้
จะถอนตวัออกจากการประกวดราคาฯ มิได ้และเม่ือไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาแลว้ ตอ้งเขา้ร่วม
เสนอราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเง่ือนไขที่ก  าหนดใน ขอ้ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมจะริบ
หลกัประกนัซองจ านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จดัหาทนัที และอาจพจิารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหาย



อ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งอาจพจิารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานได ้หากมีพฤติกรรมเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                 ๑๑.๔ ผูมี้สิทธิเสนอราคาซ่ึงกรม ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัซองทนัที และอาจ
พจิารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพจิารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                 ๑๑.๕ กรมสงวนสิทธ์ิที่จะแกไ้ขเพิม่เติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตามความเห็น
ของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง  
                 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๗ จะน ามาใชใ้นกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิม่ขึ้น โดยวธีิการต่อไปน้ี 
                 ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวธีิค  านวณที่ใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                 สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงที่ที่ระดบัที่ก  าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที่ก  าหนดไวใ้น
สญัญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการที่ไดร้ะบุในขอ้ ๑.๗ 
 
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง 
                 เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูมี้สิทธิเสนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตามประกาศน้ีแลว้
ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าวผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ผ้า่น
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก ๑ สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า๒ สาขาช่างเช่ือมแก๊ส๓ สาขาช่างติดตั้งและเดิน
สายไฟฟ้าภายในอาคาร๔ สาขาช่างไม ้(ก่อสร้าง)๕ สาขาช่างท่อและสุขภณัฑ๖์ สาขาช่างก่ออิฐ๗ สาขาช่างฉาบปูน
หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการ
ได ้ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕ ของแต่ละสาขาช่าง จ  านวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดงัต่อไปน้ี 
                         ๑๓.๑ สาขาช่างเช่ือมไฟฟ้า 
                         ๑๓.๒ สาขาช่างเช่ือมแก๊ส 
                         ๑๓.๓ สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
                         ๑๓.๔ สาขาช่างไม ้(ก่อสร้าง) 
                         ๑๓.๕ สาขาช่างท่อและสุขภณัฑ ์
                         ๑๓.๖ สาขาช่างก่ออิฐ 
                         ๑๓.๗ สาขาช่างฉาบปูน 
 
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 



                 ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้างผูรั้บจา้งพงึปฏิบติัตามหลกัเกณฑท์ี่กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไว้
โดยเคร่งครัด 
 
 หมายเหตุ 
                 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ที่เขา้รับการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ 
เพือ่เป็นผูมี้สิทธิเสนอราคา 
                 ผูมี้สิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกจากหน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุ 
ใหเ้ป็นผูมี้สิทธิเสนอราคาดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                 การนบัระยะเวลาค ้าประกนัซองตามขอ้ ๕ ใหห้น่วยงานที่จดัหาพสัดุนบัเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกนั คอื 
ช่วงแรก ตั้งแต่วนัยืน่ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิคจนถึงวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย (วนัเสนอราคา) และนบัต่อเน่ืองกนั
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วนัถดัจากวนัยนืยนัราคาสุดทา้ย จนถึงวนัส้ินสุดการยนืราคา ตวัอยา่งเช่น ก าหนดวนัยืน่ซอง
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค วนัที ่............................ ก าหนดวนัเสนอราคาวนัที่ ............................ และก าหนดยนื
ราคา ๖๐ วนั นบัแต่วนัยนืยนัราคาสุดทา้ย การนบัระยะเวลาค ้าประกนัซองคือ วนัที ่............................ จนถึง
วนัที่ ............................ และนบัต่อเน่ืองในช่วงที่สองใหเ้ร่ิมนบัตั้งแต่วนัที่ ............................ จนถึง
วนัที่ ............................ (รวม ๖๐ วนั) ดงันั้น ระยะเวลาการนบัหลกัประกนัซอง คือ ตั้งแต่
วนัที่ ............................ จนถึงวนัที่ ............................  
                  การเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ใหห้น่วยงานที่จะจดัหาพสัดุค  านวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต ่าแต่ละคร้ังในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
ค านวณแลว้มีเศษของหลกัหน่วยนบัใดๆ ใหปั้ดเศษดงักล่าวเป็นหน่วยนบันั้น โดยไม่ตอ้งมีเศษของแต่ละหน่วยนบั 
เพือ่ความชดัเจน และป้องกนัความผดิพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต ่าแต่ละคร้ัง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๓๑๑,๓๑๔ บาท ใหก้ าหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ัง
ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค  านวณร้อยละ ๐.๒ ไดเ้ท่ากบั ๑๕,๕๗๘ 
บาท ใหก้ าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ผูเ้สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขั้นต ่าสูงกวา่ราคาขั้นต ่าทีก่  าหนดได ้เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum 
Bid) ไม่นอ้ยกวา่คร้ังละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้สนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดค้ร้ังละมากกวา่ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได ้
และการเสนอลดราคาคร้ังถดัๆไป ตอ้งเสนอลดราคาตามที่ก  าหนดจากราคาคร้ังสุดทา้ยที่เสนอลดแลว้ ส าหรับกรณี
การจดัหาพสัดุที่หน่วยงานที่จะจดัหาพสัดุก าหนดใหเ้สนอราคาในลกัษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพจิารณาในลกัษณะการเสนอราคารวม เพือ่ใหส้ามารถปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ดงักล่าวขา้งตน้ได ้
  



โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 

 


