
ประกาศโรงเรียนกันทรลักษวิทยา

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

         โรงเรียนกันทรลักษวิทยา มีความประสงค ประกวดราคาจางกอสรางหลังคาคลุมลานอเนกประสงค

(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

 ๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว

 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก โรงเรียน

กันทรลักษวิทยา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

         ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

         ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

 ๖. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของโรงเรียนกันทรลักษวิทยา

         ๗. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไม

นอยกวา ๖,๔๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น

รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่โรงเรียนกันทรลักษวิทยาเชื่อถือ
 

 ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 

         (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงาน กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานของ

กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

 (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ



จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของ

กิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
 

         ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

         ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

         ๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชี

กลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

         ๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

         กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๗ กันยายน

๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

         ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

         ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.klws.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๕๖๖๑๔๒๐ ในวันและเวลาราชการ 

         ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม

มายัง โรงเรียนกันทรลักษวิทยา ผานทางอีเมล klws@klws.ac.th ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยโรงเรียน

กันทรลักษวิทยาจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.klws.ac.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

(นายสิทธิสมุทร เพ็งชัย)

ผูอํานวยการ

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่  ๐๑๐๘๒๕๖๐

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ลงวันที่  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

       โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียน  
กันทรลักษ์วิทยา โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้

      ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด
  ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์
  ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป
  ๑.๔     แบบหนังส้อค้ าประกัน

 (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
 (๒)   หลักประกันสัญญา
 (๓)   หลักประกันผลงาน 

  ๑.๕     บทนิยาม
 (๑)   ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

       (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
  ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์

 (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrOWt6NV5viiXU3uiTv0A8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S5SBG7T3AopZiwEq%2Bh09Va
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

                          ๒.๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
                          ๒.๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช้่อไว้ในบัญชีรายช้่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช้่อแล้ว หร้อไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหร้อบุคคลอ่้นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

                          ๒.๓     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่้น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หร้อไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 

                          ๒.๔     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หร้อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รัดบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๕     ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

                          ๒.๖     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเล้อกผู้มีคุณสมบัติเบ้้องต้นในการจ้างของโรงเรียน 
                          ๒.๗     ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและและมีผลงานประเาทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๔๘๗,๕๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่้นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีดานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัดวิสาหกิจ หร้อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเช้่อถ้อ 
                                   ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง้่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง้่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักดานดังกล่าวมาพร้อมการย้่นข้อเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย้่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัดซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 



                          ๒.๘     บุคคลหร้อนติิบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในดานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หร้อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

                          ๒.๙     บุคคลหร้อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานาาครัดซึ่งได้ด าเนินการจัดซ้้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้้อจัดจ้างาาครัด 

                          ๒.๑๐     คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม้่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักดาน ย้่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้าง
าาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ค้อ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหร้อห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย้่นส าเนาหนังส้อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช้่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหร้อบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย้่นส าเนาหนังส้อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังส้อบริคณห์สนธิ บัญชีรายช้่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถ้อหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหร้อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ย้่น 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในดานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย้่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดา ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย้่นส าเนาหนังส้อเดินทาง หร้อผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย้่นเอกสาร ตามที่ระบุ
ไว้ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่้นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนาาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                           (๔.๓)   เอกสารการลงทะเบียนในระบบ e-GP 
                                           (๔.๔)   หนังส้อมอบอ านาจ (ถ้ามีการมอบอ านาจ) 
 



                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ย้่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัด
จ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    หนังส้อมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจ ให้บุคคลอ่้นลงลายม้อช้่ออิเล็กทรอนิกส์ หร้อหลักดานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังส้อรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มี
การก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เท่านั้น) 
                                   (๔)    บัญชีรายการจ้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน าาษีประเาท
ต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ย้่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัด
จ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย้่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง้่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายม้อช้่ออิเล็กทรอนิกส์หร้อหลักดานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหร้อราคาต่อหน่วย และหร้อต่อรายการ ตามเง้่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าาาษีมูลค่าเพ่ิม าาษีอากรอ่้น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดย้นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดย
าายในก าหนดย้นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการจ้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๕๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย้่นเสนอราคาตามเง้่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องย้่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เม้่อพ้นก าหนดเวลาย้่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย้่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่้นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาหร้อไม่ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหร้อในขณะ ที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช้่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายช้่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมม้อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง้่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมาาษีมูลค่าเพ่ิม และาาษีอ่้นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่้อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา    
ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้้อจัด
จ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๖๔๘,๗๕๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่
หม้่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังส้อค้ าประกัน   
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ย้่นการเสนอราคาทางระบบ



จัดซ้้อจัดจ้างาาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หร้อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัดบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหร้อพันธบัตรรัดบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน  
การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่ ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ตามแบบตัวอย่างหนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาราายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) ก าหนดให้ระบุช้่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีท่ีผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ให้ด าเนินการดังนี้  
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช้่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช้่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามท่ีสัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับ   
ทางราชการ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัดซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียนจะค้นให้ผู้เสนอราคาหร้อผู้ค้ าประกันาายใน    
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบ้้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเล้อกไว้ ๓ ล าดับแรก        
จะค้นให้ต่อเม้่อได้ท าสัญญาหร้อข้อตกลง หร้อเม้่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การค้นหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะค้นให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย้่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หร้อย้่นหลักดานการย้่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หร้อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หร้อย้่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หร้อผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หร้อผิดแผกไปจากเง่้อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 

                          ๖.๓     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 



                                   (๑)    ไม่ปรากฏช้่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หร้อบัญชีรายช้่อผู้ซ้้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช้่อนิติบุคคล หร้อลงลายม้อช้่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หร้อทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่้อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หร้อมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่้น 

                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สาาพ ดานะ หร้อ
ข้อเท็จจริงอ่้นใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หร้อไม่ท าสัญญา หาก
หลักดานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหร้อไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๕     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หร้อราคาหนึ่งราคาใด หร้อราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเล้อกจ้าง ในจ านวน หร้อขนาด หร้อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หร้ออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่้อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถ้อว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาที่ได้รับการคัดเล้อกหร้อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช้่อถ้อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หร้อใช้ช้่อบุคคลธรรมดา หร้อนิติบุคคลอ่้นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อโรงเรียนจะให้ ผู้เสนอราคา
นั้นชี้แจงและแสดงหลักดานที่ท าให้เช้่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหร้อไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงาายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ 
ได้รับการคัดเล้อกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ้่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หร้อเป็นผู้เสนอราคา ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายช้่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเล้อกรายดังกล่าวออก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 



                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ กับโรงเรียน าายใน ๗ วนั นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถ้อไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หร้อก่อนหน้านั้น  
ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๗.๓     หนังส้อค้ าประกันของธนาคาราายในประเทศ ตามแบบหนังส้อค้ าประกัน ดังระบุใน  
ข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนังส้อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หร้อบริษัทเงินทุน 
หร้อ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่้อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช้่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้     
ตามแบบหนังส้อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัดบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยาายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๖ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ด าเนินการ ตอกเสาเข็ม หล่อดานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล. เสร็จตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จาายใน ๒๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้อ่ผู้รับจ้าง
ด าเนินการ ติดตั้งเสาเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก (โครงTRUSS และแปเหล็ก)รวมทั้งทาสีกันสนิม สีน้ ามัน เสร็จตามแบบ
รูปรายการ มีความยาว ๓๐.๐๐ เมตร (ตามความยาวของอาคาร) ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ด าเนินการ ติดตั้งเสาเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก (โครงTRUSS และแปเหล็ก) รวมทั้งทาสีกันสนิม สีน้ ามัน เสร็จตามแบบ
รูปรายการ มีความยาว ๓๐.๐๐ เมตร (ตามความยาวของอาคาร) ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ด าเนินการ ติดตั้งเสาเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก (โครงTRUSS และแปเหล็ก) รวมทั้งทาสีกันสนิม สีน้ ามัน เสร็จตามแบบ
รูปรายการ มีความยาว ๓๐.๐๐ เมตร (ตามความยาวของอาคาร) ให้แล้วเสร็จาายใน ๓๐ วัน 



                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ติดตั้งหลังคา Metal Sheet ผนัง Siding Metal Sheet รางระบายน้ าหลังคา พร้อมท่อระบายน้ าฝน เสร็จตามแบบ
รูปรายการ ให้แล้วเสร็จาายใน ๒๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญา   
ต่อวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังส้อ หร้อท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นาายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า     ๑ ปี  นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
าายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    การหักเงินประกันผลงาน 
                          ในการจ่ายเงินแต่ละงวด โรงเรียนจะหักเงินจ านวนร้อยละ ๑๐ ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น  
เพ่้อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า ๖ เด้อน (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคา  
ต่อหน่วย) หร้อของค่าจ้างท้ังหมด (ส าหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) 
                          ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานค้น โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังส้อค้ าประกันของ
ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคาราายในประเทศตามแบบหนังส้อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อโรงเรียน 
เพ่้อเป็นหลักประกันแทนก็ได้ 
                          โรงเรียนจะค้นเงินประกันผลงาน และ/หร้อหนังส้อค้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย 
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม้่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินรายได้
สถานศึกษา แล้วเท่านั้น 

                          ๑๒.๒   เม้่อโรงเรียนได้คัดเล้อกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหร้อน าสิ่งของมาเพ่้องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเร้อในเส้นทางที่มีเร้อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่



รัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหร้อน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า าายใน   
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหร้อซ้้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ่้นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเร้อไทย หร้อเร้อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเร้อไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเร้ออ่้นที่มิใช่เร้อ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเร้ออ่้น หร้อเป็นของที่รัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ่้น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หร้อ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๒.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเล้อกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หร้อข้อตกลงาายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการย้่นข้อเสนอ หร้อเรียกร้องจากผู้ออกหนังส้อค้ า
ประกันการย้่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ้่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๑๒.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง้่อนไข หร้อข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนด
ไว้โดยเคร่งครัด 

  

โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 

 ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 





















































ข้ันตอนการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ผู้เสนอราคาต้องดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาก่อนวันเสนอราคา 

๒. หน่วยงานภาครัฐสามารถแก้ไขงวดงาน/งวดเงินได้แล้ว โดยไปที่เมนูบริหารสัญญา เมนูย่อย

แก้ไขสัญญา 

๓. ลงทะเบียน 

๓.๑ ลงทะเบียนในระบบ e-GP (www.gprocurement.go.th) หรือกรณีที่ลงทะเบียน 

เรียบร้อยแล้วก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ให้ปรับปรุงการลงทะเบียนในระบบ e-GP 

๓.๒ ส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนเพื่อให้กรมบัญชีกลางหรือส านักคลังจังหวัดในพื้นที่อนุมัติ 

๔. ดาวโหลดเอกสารผ่านระบบ e-GP ตามวันเวลาที่ก าหนด 

๕. ยื่นขอหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิส์ของธนาคาร 

๖. เสนอราคาในระบบ e-GP ภายในวันและเวลาที่ก าหนด 

๗. ผู้เสนอราคาต้องศึกษาการใช้โปรแกรมและทดลองใช้โปรแกรมของกรมบัญชีกลาง โดย 

Download ได้ทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ เตรียมความพร้อมเครื่อง

คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 

๘. กรณีผู้ค้าที่ไม่ได้ยื่นหนังสือค้ าประกันซองเป็นอิเล็กทรอนิกส์ จะสามารถแนบไฟล์หนังสือค้ า

ประกันซองได้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เทา่นั้น หลังจากนั้นจะต้องขอหนังสือค้ า

ประกันซองเป็นอิเล็กทรอนิกส์ 

http://www.gprocurement.go.th/



