เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑/๒๕๖๕
การจางกอสรางปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ กอสรางอื่นๆสําหรับโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล
ตามประกาศ โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๖
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๖ ซึง่ ตอไปนีเ้ รียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจาง
กอสราง ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นๆสําหรับโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ณ
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา ๖ ตําบลหนอสะเดา อําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ ําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท ี่มผี ลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ แผนการใชพัสดุทผี่ ลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผูย นื่ ขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูร ะหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชัว่ คราว เนื่องจากเปนผูท ไี่ มผา นเกณฑการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูประกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไวในบัญชีรายชื่อผูท ิ้งงานและไดแจงเวียนชือ่ ใหเปนผูทงิ้ งาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิ ุคคลที่ผทู ้งิ งานเปนหุน สวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูม ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนัน้ ดวย
๒.๖ มีคุณสมบัตแิ ละไมมีลกั ษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลผูม ีอาชีพรับจางงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดงั
กลาว
๒.๘ ไมเปนผูม ีผลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก โรงเรียน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
๒.๙ ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิห์ รือความคุม กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมคี ําสัง่ ใหสละเอกสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูย ื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผเู ขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผเู ขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวม
คานัน้ ตองใชผลงานของผูเ ขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผเู ขารวมคารายใดเปนผูเ ขารวมคาหลัก ผูเ ขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัตคิ รบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผูย นื่ ขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยืน่ ขอเสนอ
ผูย นื่ ขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผยู ื่นขอเสนอเปนนิตบิ คุ คล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจ ัดการ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทัง้ รับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผถู อื หุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผยู ื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ชนติ บิ คุ คล ใหยนื่
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนนั้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุน สวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเ ปนหุน สวนที่มิไดถอื สัญชาติไทย พรอมทัง้ รับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผยู ื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูร วมคา ใหยนื่ สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรว มคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(๔.๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๔.๓) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตอ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูย นื่ ขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ใหโดยผูยนื่ ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผยู นื่ ขอเสนอมอบอํานาจใหบคุ คลอืน่ กระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูร ับมอบอํานาจ ทัง้ นีห้ าก
ผูร ับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท ี่บรรลุนติ ิภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
(ถามี)
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยนื่ พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตอ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี้ เมื่อผูยนื่ ขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยนื่ ขอเสนอไมตอ งแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย ื่นขอเสนอตองยืน่ ขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงือ่ นไขใดๆ ทัง้ สิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถกู ตองครบถวน พรอมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย ื่นขอเสนอโดยไมตอ งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ใหผยู นื่ ขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตอ งยืน่ ใบแจง
ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงือ่ นไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกู ตอง
ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถอื ตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้นซึง่ รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาทีเ่ สนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา ๑๒๐ วัน ตัง้ แตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูย ื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับ

ถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก โรงเรียน ใหเริม่ ทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถถี่ ว นและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงือ่ นไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูย ื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ ขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย ื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยนื่ ขอเสนอตองเปนผูร ับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพือ่ เปนการ
เสนอราคาใหแกโรงเรียน ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยนื่ ขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูย นื่ ขอเสนอที่มีผลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย นื่ ขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนัน้ ออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผยู ื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูย นื่ ขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย นื่ ขอเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูย ื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน
เวนแต โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูรเิ ริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ
เปนประโยชนตอ การพิจารณาของโรงเรียน
๔.๘ ผูย ื่นขอเสนอจะตองปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิม่ และภาษีอนื่ ๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดว ยแลว
(๓) ผูย นื่ ขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูย นื่ ขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูย นื่ ขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางทีแ่ สดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผูย นื่ ขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
และแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเท โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยืน่ ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๕.๒

การพิจารณาผูชนะการยืน่ ขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยืน่ ขอเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก

ราคารวม
๕.๓ หากผูย ื่นขอเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ มถกู ตองตามขอ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่ ขอ
เสนอไมถกู ตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ ขอเสนอไมถกู ตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผยู ื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่โรงเรียนกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มใิ ชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนัน้ ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย ื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผยู ื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิไ์ มพิจารณาขอเสนอของผูยนื่ ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดงั
ตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรบั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชือ่ ผูซ อื้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของโรงเรียน
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทเี่ ปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผยู นื่ ขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียน มีสทิ ธิใหผยู ื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิม่ เติมได โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถกู ตอง
๕.๖ โรงเรียนทรงไวซงึ่ สิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถอื วาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาดผูย นื่ ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย นื่ ขอเสนอเปนผูท ิ้งงาน ไมวา จะเปน
ผูย นื่ ขอเสนอทีไ่ ดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุทเี่ ชื่อถือไดวา ยืน่ ขอเสนอกระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชอื่ บุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผยู นื่ ขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
โรงเรียน จะใหผยู นื่ ขอเสนอนั้นชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียน มีสทิ ธิทจี่ ะไมรับขอเสนอหรือไม
รับราคาของผูยนื่ ขอเสนอรายนัน้ ทัง้ นีผ้ ยู นื่ ขอเสนอดังกลาวไมมสี ทิ ธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
โรงเรียน
๕.๗ กอนลงนามในสัญญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย นื่ ขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสว นไดเสียกับผูย นื่ ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอ
เสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผูย ื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยนื่ ขอ
เสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียง
ลําดับผูยนื่ ขอเสนอซึ่งเปนผูป ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ
๑๐ ทีจ่ ะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย
ผูย นื่ ขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสทิ ธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผูย ื่นขอเสนอซึ่งมิใชผปู ระกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทย
หรือนิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาทีม่ ิไดถอื
สัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัด
จางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทยหรือนิติบคุ คลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว
ผูย นื่ ขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสทิ ธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง
เปนผูประกอบการทีเ่ ปนบุคคลธรรมดาทีถ่ อื สัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๖. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทท่ธี นาคารเซ็นสัง่ จาย ซึง่ เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นัน้ ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเท ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยทไี่ ดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชือ่ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
โรงเรียนจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิม่ ตลอดจนภาษีอนื่ ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว
โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑ งวด ดังนี้
เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐๐ ของคาจาง เมือ่ ผูรับจางไดปฏิบตั งิ านทัง้ หมดใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานทีก่ อ สรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ

คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีทผี่ รู บั จางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผอู นื่ ทําอีกทอดหนึง่ โดยไมไดรับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๘.๒ กรณีทผี่ รู บั จางปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๐ ของราคางานจาง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซงึ่ ไดทาํ สัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ
ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอ ย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่โรงเรียนไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดี งั เดิมภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยืน่ ขอเสนอและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครัง้ นี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอ เมือ่ โรงเรียนไดรบั อนุมตั ิเงินคากอสรางจากเงินงบ
ประมาณประจําป พ. ๒๕๖๕
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูร ับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสัง่ หรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนัน้ ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย นื่ ขอเสนอซึ่งเปนผูร ับจางจะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา
รพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสัง่ หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผรู ับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเท เวนแตเปนของทีร่ ัฐมนตรีวา การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสงิ่ ของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ทิ ธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้ กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัตติ าม (๑) หรือ (๒) ผูร ับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งโรงเรียนไดคดั เลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาทีก่ ําหนดดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้า
ประกัน การยืน่ ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิท์ ี่จะแกไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๕ ในกรณีทเี่ อกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูย นื่ ขอเสนอจะตองปฏิบตั ติ ามคําวินจิ ฉัยของโรงเรียน คําวินจิ ฉัยดังกลาวใหถอื เปนที่สดุ และผูยนื่ ขอเสนอไมมีสทิ ธิ

