
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสาํโรงโนนเค็ง ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ์

เรอืง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ทนัีง ด้วยวิธีประกวดราคา

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 

 
                 โรงเรียนบา้นสาํโรงโนนเค็ง ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับรีุรมัย ์มีความประสงคจ์ะ ประกวด

ราคาจา้งก่อสรา้งก่อสรา้งโรงอาหารขนาดเลก็ ๘๔ ทีนงั ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ราคา

กลางของงานก่อสรา้งในการประกวดราคาครงันีเป็นเงินทงัสิน ๑,๑๙๐,๖๐๐.๐๐ บาท (หนงึลา้นหนึงแสนเกา้หมนื

หกรอ้ยบาทถว้น) 

                 ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซงึอยู่ระหวา่งถูกระงบัการยืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ัวคราว

เนืองจากเป็นผูท้ไีมผ่่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบทีรฐัมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักาํหนดตามทีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไวใ้นบัญชีรายชือผูทิ้งงานและไดแ้จง้เวียนชือใหเ้ป็นผูทิ้งงานของ

หน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิติบุคคลทีผูทิ้งงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนันดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผูม้ีอาชีพรบัจา้งงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์่วมกนักับผูย้ืนขอ้เสนอราคารายอืนทีเขา้ยืนขอ้เสนอใหแ้ก่โรงเรยีนบา้น

สาํโรงโนนเค็ง ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมอืง จังหวดับรุีรมัย ์ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็น

ผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสค์รงันี 

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซงึอาจปฏิเสธไม่ยอมขนึศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน

ขอ้เสนอไดมี้คาํสงัใหส้ละเอกสิทธิและความคุม้กนัเช่นว่านนั 
  



(หน้า ) 
 
                 ๑๐. ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจา้งก่อสรา้งในวงเงินไม่

นอ้ยกวา่ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนบาทถว้น) และเป็นผลงานทีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือ

หน่วยงานเอกชนทีโรงเรยีนบา้นสาํโรงโนนเค็ง ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จงัหวดับรุีรมัยเ์ชือถือ 

                ๑๑. ผูยื้นขอ้เสนอทียืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคุณสมบตั ิดงันี 

                      กรณีทีขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนงึเป็นผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ จะตอ้งมี

การกาํหนดสดัส่วนหนา้ที และความรบัผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมลูค่าตามสญัญาของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั

มากกวา่ผูเ้ขา้ร่วมคา้รายอืนทุกราย 

                     กรณีทีขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนงึเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั กิจการร่วมคา้นนัตอ้ง

ใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ทียืนขอ้เสนอ 

                     สาํหรบัขอ้ตกลงฯ ทีไมไ่ดก้าํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั ผูเ้ขา้ร่วมคา้ทุกราย

จะตอ้งมคีุณสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทกีาํหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๒. ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

 
                ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัที ๗ 

มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ

จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์งัแตว่นัทีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดที้เว็บไซต ์www.buriram๑.go.th หรอื www.gprocurement.go.th 

หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๘๑๗๒๕๗๑๐๖ ในวนัและเวลาราชการ  

 ประกาศ ณ วนัที ๒๘ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

                                                          ลงชือ 

(นายพชัรินทร ์มีพฒัน)์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นสาํโรงโนนเคง็ 

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที 

๒) ในระบบ e-GP ไดต้งัแต่วนัทีขอรบัเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 
 

 



 

 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

เลขท ี ๑/๒๕๖๔ 

การจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๘๔ ทนัีง 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านสาํโรงโนนเคง็ ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมือง จังหวัดบุรรัีมย ์

ลงวันท ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 
                  โรงเรียนบา้นสาํโรงโนนเคง็ ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์ซงึต่อไปนีเรียกวา่ "โรงเรียน" มี

ความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง ก่อสรา้งโรงอาหารขนาดเลก็ ๘๔ ทีนงั ณ โรงเรียนบา้นสาํโรงโนนเคง็ 

ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมอืง จังหวดับรุรีมัย ์ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะนาํและ

ขอ้กาํหนดดงัต่อไปนี 

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอยีด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคาํประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที้มีผลประโยชนร่์วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารทีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที ๒ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยนืข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซงึอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรือทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้

ชวัคราว เนืองจากเป็นผูที้ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักาํหนดตามทีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 



(หน้า ) 
 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซงึถูกระบชืุอไวใ้นบัญชีรายชือผูทิ้งงานและไดแ้จง้เวียนชือใหเ้ป็นผูท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผูทิ้งงานเป็นหุน้ส่วน

ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนันดว้ย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผูม้ีอาชีพรบัจา้งงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์่วมกันกบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืนทีเขา้ยืนขอ้เสนอใหแ้ก่ โรงเรียน ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รงันี 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิหรอืความคุม้กนั ซงึอาจปฏิเสธไม่ยอมขนึศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล

ของผูย้ืนขอ้เสนอไดม้ีคาํสงัใหส้ละเอกสิทธิและความคุม้กนัเช่นวา่นนั 

                          ๒.๑๐     ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งมผีลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง

ในวงเงินไมน่อ้ยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนบาทถว้น) และเป็นผลงานทีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงาน

ของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนทีโรงเรียนเชือถือ 

                          ๒.๑๑     ผูยื้นขอ้เสนอทียืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี 

                                   กรณีทีขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึงเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ 

จะตอ้งมกีารกาํหนดสดัส่วนหนา้ที และความรบัผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมลูค่าตามสญัญาของ

ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัมากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอนืทุกราย 

                                   กรณีทีขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั กิจการร่วม

คา้นนัตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ทียืนขอ้เสนอ 

                                   สาํหรบัขอ้ตกลงฯ ทีไมไ่ดก้าํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกั ผูเ้ขา้ร่วมคา้

ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒     ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยนืข้อเสนอ 

                         ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  



(หน้า ) 

 
                          ๓.๑    ส่วนท ี๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืนขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามัญหรือหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหย้ืนสาํเนาหนังสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                           (ข)   บริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดั ใหยื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิตบิุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ัดการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้ม)ี และบญัชีผูถ้ือหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืนขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชนิ่ติบคุคล ใหยื้นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถงึการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้ม)ี สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทีมิไดถื้อสญัชาติไทย พรอ้มทังรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืนขอ้เสนอเป็นผูยื้นขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร้่วมคา้ ใหยื้นสาํเนา

สญัญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามทีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมคา้ แลว้แตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอนืๆ 

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์

                                           (๔.๒)   สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดย้ืนพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                           ทงันี เมอืผูยื้นขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที ๑ 

ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบัญชีเอกสารสว่นที ๑ ตามแบบใน

ขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูยื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท ี๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑)    ในกรณีทีผูยื้นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอืนกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ

อาํนาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทังนี

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูที้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านนั 

                                   (๒)    สาํเนาหนงัสือรบัรองผลงานก่อสรา้งพรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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                                   (๓)    บญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทงัหมดทีไดยื้นพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                      ทงันี เมอืผูย้ืนขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ 

ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน

ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งยืนขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสต์ามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสน์ี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะตอ้ง

กรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พรอ้มทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูยื้นขอ้เสนอโดยไม่

ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผู้ยื้นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไม่ตอ้งยืนใบ

แจง้ปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการกอ่สรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครงัเดียวและราคาเดียว 

โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หน่วย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงือนไขทีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทงันี 

ราคารวมทีเสนอจะตอ้งตรงกันทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ใหถ้ือตวัหนงัสือเป็น

สาํคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซงึรวมค่าภาษีมลูค่าเพิม ภาษีอากรอืน และค่าใชจ่้ายทงัปวงไวแ้ลว้ 

                                   ราคาทีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  ๔๕ วนั ตงัแต่วนัเสนอราคาโดย

ภายในกาํหนดยืนราคา ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาทีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการก่อสรา้งแลว้เสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรือจากวนัทีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก โรงเรยีน ใหเ้ริมทาํงาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูยื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอยีด ฯลฯ 

ใหถี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกสท์งัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนขอ้เสนอตามเงือนไขใน

เอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัที ๗ มกราคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                                    เมือพน้กาํหนดเวลายืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืนขอ้เสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
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                          ๔.๖     ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มลู (Upload) เพือเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะดาํเนินการตรวจสอบ

คุณสมบตัิของผูย้ืนขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูยื้นขอ้เสนอทีมีผลประโยชนร์ว่มกนักับผูยื้นขอ้เสนอรายอนืตาม

ขอ้ ๑.๖ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผูยื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูยื้นขอ้เสนอทีมผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืนขอ้เสนอ

รายอนื คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผูย้ืนขอ้เสนอราคาทีมีผลประโยชนร์่วมกนันนัออกจากการเป็นผูย้ืนขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว่์า ก่อนหรือในขณะที

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูยื้นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมตาม

ขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชอืว่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะ

กรรมการฯ จะตดัรายชือผูย้ืนขอ้เสนอรายนนัออกจากการเป็นผูยื้นขอ้เสนอ และโรงเรยีน จะพิจารณาลงโทษผูยื้น

ขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้งงาน เวน้แต ่โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผูยื้นขอ้เสนอรายนนั มใิช่เป็นผูริ้เริมใหมี้การ

กระทาํดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์่อการพจิารณาของโรงเรียน 

                          ๔.๘     ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงันี 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงือนไขทีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะตอ้งเป็นราคาทีรวมภาษีมลูค่าเพิม และภาษีอนืๆ (ถา้มี) รวม

ค่าใชจ้่ายทงัปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูย้ืนขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพือเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที

กาํหนด 

                                   (๔)    ผูย้ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแลว้ไมไ่ด ้

                                   (๕)    ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยืนขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รงันี โรงเรียนจะพิจารณา

ตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยนืขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืนขอ้เสนอ โรงเรียน จะพิจารณา

จาก ราคารวม 
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                          ๕.๓     หากผูยื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบติัไมถู่กตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืนหลกัฐานการยืน

ขอ้เสนอไมถู่กตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืนขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพจิารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูยื้นขอ้เสนอรายนนั เวน้แตผู่ย้ืนขอ้เสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจะจา้งไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงือนไขทีโรงเรียนกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนทีมิใช่

สาระสาํคญัและความแตกต่างนนั ไม่มผีลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรียบต่อผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือเป็นการ

ผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูย้ืนขอ้เสนอรายนนั 

                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูยื้นขอ้เสนอโดยไม่มกีารผ่อนผนั ในกรณี

ดงัต่อไปนี 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผูยื้นขอ้เสนอรายนนัในบญัชีรายชือผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรือบญัชีรายชือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

ทางระบบจดัซอืจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ของโรงเรยีน 

                                   (๒)    ไมก่รอกชือผูยื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที์เป็นสาระสาํคญั หรือมผีลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสยีเปรียบแก่ผูย้ืนขอ้เสนอรายอืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รอืโรงเรียน มีสทิธิใหผู้ยื้นขอ้เสนอชีแจงขอ้เท็จจริงเพิมเติม

ได ้โรงเรยีนมสีิทธิทีจะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่าํสญัญา หากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไมเ่หมาะสมหรือไม่

ถกูตอ้ง 

                          ๕.๖     โรงเรยีนทรงไวซ้งึสิทธิทีจะไมร่บัราคาตาํสดุ หรือราคาหนงึราคาใด หรือราคาทีเสนอ

ทงัหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรอือาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พจิารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแต่จะพิจารณา ทงันี เพอืประโยชนข์องทาง

ราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อว่าการตดัสินของโรงเรยีนเป็นเดด็ขาดผูย้ืนขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งค่าใชจ่้าย หรือ

ค่าเสียหายใดๆ มไิด ้รวมทงั โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย้ืนขอ้เสนอ

เป็นผูท้ิงงาน ไม่วา่จะเป็นผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกหรอืไมก่็ตาม หากมีเหตทุีเชือถือไดว้า่ยืนขอ้เสนอกระทาํ

การโดยไมส่จุรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมาเสนอราคาแทน 

เป็นตน้ 
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                               ในกรณีทีผูยื้นขอ้เสนอรายทีเสนอราคาตาํสดุ เสนอราคาตาํจนคาดหมายไดว้่าไมอ่าจ

ดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรอืโรงเรียน จะใหผู้ยื้นขอ้เสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทาํใหเ้ชือไดว้่าผูยื้นขอ้เสนอสามารถดาํเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบูรณ ์หากคาํชีแจงไม่เป็นทีรบัฟังได ้โรงเรยีน มีสทิธิทีจะไมร่บั

ขอ้เสนอหรือไมร่บัราคาของผูยื้นขอ้เสนอรายนนั ทงันีผูยื้นขอ้เสนอดงักล่าวไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งค่าใชจ่้ายหรือ

ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรยีน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา โรงเรยีน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

หากปรากฏว่ามีการกระทาํทีเขา้ลกัษณะผูยื้นขอ้เสนอทีชนะการประกวดราคาหรือทีไดร้บัการคดัเลือกมี

ผลประโยชนร์่วมกนั หรือมสี่วนไดเ้สียกบัผูย้ืนขอ้เสนอรายอืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

กนักบัผูย้ืนขอ้เสนอรายอืน หรอืเจา้หนา้ทีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบุในขอ้ 

๑.๓ หรอืทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือกบัโรงเรียน ภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัทีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนั

สญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาค่าจา้งทีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ใหโ้รงเรยีนยดึถือไวใ้นขณะ

ทาํสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนงึอย่างใด ดงัตอ่ไปนี 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟทที์ธนาคารเซน็สงัจ่าย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัทีทีใชเ้ช็คหรือดราฟท์

นนั ชาํระต่อเจา้หนา้ทีในวนัทาํสญัญา หรือก่อนวนันนัไม่เกิน ๓ วนัทาํการ 

                          ๖.๓     หนงัสอืคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสือคาํประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกาํหนด 

                          ๖.๔     หนงัสอืคาํประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 

ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคาํ

ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจะคนืให ้โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีผูช้นะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผูกพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
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                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจา้งซงึไดร้วมภาษีมลูคา่เพมิ ตลอดจนภาษีอืน ๆ และค่าใชจ่้ายทงัปวงแลว้ 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกาํหนดการจ่ายเงินเป็น จาํนวน ๔ งวด ดงันี 

                          งวดที ๑ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของค่าจา้ง เมอืผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน เมอืผูร้บัจา้ง

ตอกเสาเข็ม ขุดหลมุ หล่อฐานราก เสาตอมอ่ แลว้เสร็จตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ ได้

ตรวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

                          งวดที ๒ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของค่าจา้ง เมอืผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน เมือผูร้บัจา้ง

ดาํเนินการหล่อเสาและคาน ค.ส.ล. ปพืูนสาํเรจ็รูป(ยกเวน้ พืนทางเทา้) ติดตงัโครงหลงัคา มงุหลงัคา แลว้เสรจ็

ตามรูปแบบรายการ และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ ไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

                          งวดที ๓ เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของค่าจา้ง เมอืผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงาน เมือผูร้บัจา้ง

ดาํเนินการหล่องเคานเ์ตอร ์ค.ส.ล.ก่ออิฐผนงั ติดตงัวงกบประตู-หนา้ต่าง (ยกเวน้บานประต-ูหนา้ต่าง) เทคอนกรีต

หนา้พืนสาํเรจ็รูป ฉาบปนูผนงัและฉาบปูนโครงสรา้ง ค.ส.ล. ติดตงัผา้เพดานทงัหมด แลว้เสร็จตามรูปแบบรายการ 

และคณะกรรมการตรวจรบัพสัดฯุ ไดต้รวจรบัมอบงานไวแ้ลว้ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๓๐ วนั 

                          งวดสดุทา้ย เป็นจาํนวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของค่าจา้ง เมือผูร้บัจา้งไดป้ฏิบตัิงานทงัหมด ให้

แลว้เสร็จเรียบรอ้ยตามสญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ รวมทงัทาํสถานทีก่อสรา้งใหส้ะอาดเรียบรอ้ย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ หรือขอ้ตกลงจา้งเป็น

หนงัสือจะกาํหนด ดงันี 

                          ๘.๑     กรณีทีผูร้บัจา้งนาํงานทีรบัจา้งไปจา้งช่วงใหผู้อ้นืทาํอีกทอดหนึงโดยไมไ่ดร้บัอนุญาตจาก

โรงเรียน จะกาํหนดค่าปรบัสาํหรบัการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจาํนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจา้งช่วงนนั 

                          ๘.๒     กรณีทีผูร้บัจา้งปฏิบติัผิดสญัญาจา้งกอ่สรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะกาํหนดค่าปรบั

เป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 

                 ๙.    การรบัประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์งึไดท้าํสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ

ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของงานจา้งทีเกิดขนึภายในระยะเวลา 

ไมน่อ้ยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัทีโรงเรียนไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรีบจัดการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ีดงัเดิม

ภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัทีไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง 
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                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยนืข้อเสนอและอืน ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่จา้งสาํหรบังานจา้งครงัน ีไดม้าจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทาํไดต้อ่เมือ โรงเรยีนไดร้บัอนุมติัเงินค่าก่อสรา้งจากเงิน

งบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๐.๒   เมือโรงเรยีนไดค้ดัเลือกผูย้ืนขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสงัหรือนาํสิงของมาเพอืงานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศ 

และของนนัตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีมีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูย้ืนขอ้เสนอซงึเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ย

การสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี 

                                   (๑)    แจง้การสงัหรือนาํสิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั 

นบัตงัแต่วนัทีผูร้บัจา้งสงัหรือซือของจากตา่งประเทศ เวน้แต่เป็นของทีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้งิของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเช่นเดยีวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกสิงของนนั โดยเรืออนืทีมใิช่เรือไทย 

ซงึจะตอ้งไดร้บัอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรอือืน หรือเป็นของทรีฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออืน 

                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผูยื้นขอ้เสนอซงึโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไมไ่ปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสือ

ภายในเวลาทีกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ โรงเรยีนจะริบหลกัประกนัการยืนขอ้เสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือคาํ

ประกนั การยืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัจะพิจารณาใหเ้ป็น

ผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

                          ๑๐.๔   โรงเรยีนสงวนสิทธิทีจะแกไ้ขเพิมเติมเงือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาหรือขอ้ตกลง

จา้งเป็นหนงัสือใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสุด (ถา้มี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีทีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี มคีวามขดัหรือแยง้กนัผู ้

ยืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามคาํวินิจฉยัของโรงเรียน คาํวินิจฉัยดงักล่าวใหถ้ือเป็นทีสดุ และผูย้ืนขอ้เสนอไม่มสีิทธิ

เรียกรอ้งคา่ใชจ้่ายใดๆ เพิมเติม 
  



(หน้า ) 
 
                          ๑๐.๖   โรงเรยีน อาจประกาศยกเลิกการจดัจา้งในกรณีต่อไปนีได ้โดยทีผูย้ืนขอ้เสนอจะเรียกรอ้ง

ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรยีนไมไ่ด ้

                                   (๑)    โรงเรียนไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินทีจะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดร้บัจดัสรรแตไ่ม่เพียง

พอทีจะทาํการจดัจา้งครงันตี่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทาํทีเขา้ลกัษณะผูย้นืขอ้เสนอทีชนะการจดัจา้งหรือทีไดร้บัการคดัเลือกมี

ผลประโยชนร่์วมกนั หรือมสี่วนไดเ้สียกบัผูย้ืนขอ้เสนอรายอืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกนั

กบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือเจา้หนา้ทีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาํการทจุรติอืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทาํการจดัจา้งครงันีต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่โรงเรียน หรอืกระทบต่อ

ประโยชนส์าธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอืนในทาํนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวงซงึออกตาม

ความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

                 ๑๑.    การปรับราคาคา่งานก่อสร้าง 

                          การปรบัราคาค่างานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนาํมาใชใ้นกรณีที ค่า

งานกอ่สรา้งลดลงหรอืเพมิขึน โดยวิธีการตอ่ไปนี 

                          ตามเงือนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีคาํนวณทีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติคณะรฐัมนตรี

เมือวนัที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพจิารณาช่วยเหลือผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตามหนงัสือสาํนกั

เลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะตอ้งคงทีทีระดบัทีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามทีกาํหนดไวใ้น

สญัญา หรือภายในระยะเวลาทีโรงเรยีนไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการทีไดร้ะบุในขอ้ ๑.๕ 
  



(หน้า ) 
 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมอืโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูยื้นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งก่อสรา้งตามประกาศนี

แลว้ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบตัิงานก่อสรา้งดงักลา่ว ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้่านการทดสอบ 

มาตรฐานฝีมือช่างหรือผูผ้่านการทดสอบมาตราฐานฝีมือช่างจาก สถาบนัของทางราชการหรือสถาบนัของเอกชนที

ทางราชการรบัรอง หรอืผูม้ีวุฒิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาที ก.พ. รบัรอง

ใหเ้ขา้รบัราชการได ้ในอตัราไมต่าํกวา่รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะ สาขาช่างแต่จะตอ้งมจีาํนวนช่างอย่างนอ้ย ๑ คน ใน

แต่ละสาขาช่าง ดงัต่อไปนี 

                          ๑๒.๑    สาขาช่างเชือมไฟฟ้า 

                          ๑๒.๒    สาขาช่างเชือมแก๊ส 

                          ๑๒.๓    สาขาช่างติดตงัและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

                          ๑๒.๔    สาขาช่างท่อและสขุภณัฑ ์

                          ๑๒.๕    สาขาช่างก่ออิฐ 

                          ๑๒.๖    สาขาช่างไม(้ก่อสรา้ง) 

                          ๑๒.๗    สาขาช่างฉาบปนู 

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูย้ืนขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบตัิตาม

หลกัเกณฑท์กีฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเคร่งครดั 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏบิัติงานของผู้ประกอบการ 

                          โรงเรยีน สามารถนาํผลการปฏิบตัิงานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือก

ใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพือนาํมาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการ 

                          ทงันี หากผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกไมผ่่านเกณฑท์กีาํหนดจะถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรือ

ทาํสญัญากบัโรงเรียน ไวช้วัคราว 

โรงเรียนบา้นสาํโรงโนนเค็ง ตาํบลหนองตาด อาํเภอเมอืง จงัหวดับรุีรมัย ์

 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 




