
 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่ ๑/๒๕๖๒ 

การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ ห้องเรียน 

ตามประกาศ โรงเรียนวดัท่าทอง 
ลงวนัที ่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 

                  โรงเรียนวดัท่าทอง ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๔/๒๖ ขนาด ๔ หอ้งเรียน ณ โรงเรียนวดัท่าทอง ต าบลบางกุง้ อ  าเภอเมิอง จงัหวดัสุ
ราษฎร์ธานี ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก  าหนดดงัต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก  าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ้าประกนั 

   

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
   

   

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีก  าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of 

Quantities) 

 

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
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


                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงาน
ของรัฐไวช้ัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผู ้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็น
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอ
ใหแ้ก่ โรงเรียน ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้ง
ก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ยกว่า ๑,๔๙๑,๔๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนเกา้หมื่นหน่ึงพนัส่ีร้อยบาทถว้น) และเป็น
ผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 
                                   ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะตอ้งมี
คุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วม
คา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต่ ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดม้ีขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหน่ึง
เป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยืน่ขอ้เสนอ
ประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานก่อสร้างของ
ผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ียืน่เสนอราคาได ้



                                   ทั้งน้ี "กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมคา้
ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
                          ๒.๑๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สญัญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก  าหนด 

                          ๒.๑๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก  าหนด 

                          ๒.๑๔     ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชี
ธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก  าหนด 

   

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล 
ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทย พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
ส าเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาทะเบียนภาษี (ถา้มี) 



                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบ
หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ ทั้งน้ีหากผูรั้บมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 

   

                                   (๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๓)    บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจง้ปริมาณงานและราคา ซ่ึงจะตอ้งแสดง
รายการวสัดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก  าไรไวด้ว้ย 
   

                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                   ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ 
๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒ 
พร้อมจดัท าใบแจง้ปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น 

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้



ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า  ๙๐ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแลว้เสร็จไม่
เกิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรือจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก โรงเรียน ใหเ้ร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด 
ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไข
ในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

                                    เมื่อพน้ก  าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยืน่
ขอ้เสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ
ตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่ง
ขอ้มูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียน ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราย
อ่ืนตามขอ้ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร่์วมกนันั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะท่ีมกีารพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูย้ืน่
ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การ
กระท าดงักล่าวและไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 

                          ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) 
รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ท่ีก  าหนด 

                                   (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์
www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธใินการพจิารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี โรงเรียนจะ
พิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒     การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ โรงเรียน จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่
ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะจา้งไมค่รบถว้น หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียนก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคญัและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั 
ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นในบญัชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก  าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 



                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เท็จจริง
เพ่ิมเติมได ้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อว่าการตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาดผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอ
เป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้่ายืน่ขอ้เสนอกระท า
การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป็นตน้ 

                               ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้่าผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น ทั้งน้ีผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัโรงเรียน ภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้โรงเรียน
ยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรื
อดราฟทน์ั้น ช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 



                          ๖.๓     หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้า
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจา้งซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวง
แลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ  านวน ๒ งวด ดงัน้ี 

                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๐ ของค่าจา้ง เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน งานพ้ืน
ส าเร็จรูป งานโครงหลงัคาเหลก็ มุงหลงัคา งานฝ้าเพดาน งานพ้ืนผวิขดัมนั งานผนงั แลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๙๐ วนั 

                          งวดสุดทา้ย เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๖๐ ของค่าจา้ง เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน
ทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ รวมทั้งท าสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาด
เรียบร้อย 
                 ๘.    อตัราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนงัสือจะก าหนด ดงัน้ี 

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรั้บจา้งน างานท่ีรับจา้งไปจา้งช่วงใหผู้อ่ื้นท าอีกทอดหน่ึงโดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากโรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้ง
ช่วงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรั้บจา้งปฏิบติัผดิสญัญาจา้งก่อสร้าง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงไดท้ าสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
หรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา ไม่นอ้ยกว่า     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีโรงเรียนไดรั้บมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ช้
การไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 



 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธใินการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจา้งส าหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเมื่อ โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตาม
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 

                                   (๑)    แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็น
หนงัสือภายในเวลาท่ีก  าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้อก
หนงัสือค ้าประกนั การยืน่ขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก  าหนดในแบบสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี มีความขดัหรือ
แยง้กนัผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของโรงเรียน ค าวินิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ไมมี่สิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได ้

                                   (๑)    โรงเรียนไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดรั้บจดัสรรแต่
ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไป 



                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม
หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัจา้งคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก  าหนดใน
กฎกระทรวงซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้นกรณีท่ี 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี 

                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์สูตรและวิธีค  านวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพจิารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก  าหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ี
ก  าหนดไวใ้นสญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีโรงเรียนไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ 
๑.๕ 

                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตาม
ประกาศน้ีแลว้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและใชผู้ม้ี
วุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ใน
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะตอ้งมีจ  านวนช่างอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปน้ี 

                          ๑๒.๑    ช่างปูน 

                          ๑๒.๒    ช่างเช่ือม 

                          ๑๒.๓    ช่างไฟฟ้า 
                 ๑๓.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งตอ้ง
ปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้  าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

                 ๑๔..    การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 



                          ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกระงบัการยืน่
ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัโรงเรียน ไวช้ัว่คราว 

โรงเรียนวดัท่าทอง 
 ๔ มกราคม ๒๕๖๒ 

 


