
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 

---------------------------------------- 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
การศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้ 

1. อาคารฝึกงาน แบบ 102/27       จ านวน  1 หลัง เป็นเงิน  2,762,000  บาท 
2. อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)     จ านวน  2 หลัง เป็นเงิน     704,000  บาท 
3.   อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง  จ านวน  1 หลัง เป็นเงิน     462,000  บาท 
       รวมเงิน     3,928,000  บาท 
 (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของ          

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน และ

ไม่เป็นผู้มีผล ประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่    24 ธันวาคม 2557
ระหว่างเวลา  9.00 น.  ถึงเวลา  12.00 น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ  และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกในการเข้าเสนอราคา ในวันที่   25 ธันวาคม 2557   เวลา  10.00 น. 

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,300  บาท             
(สองพันสามร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ห้องบริหารงบประมาณ ระหว่างวันที่   16 – 19 ธันวาคม 2557 หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 0540690912 , 054690908  ในวันและเวลาราชการ หรือ www. Skschool.ac.th หรือ  
www.gprocurement.go.th 

ประกาศ  ณ   วันที่ 16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 

(ลงชื่อ) จ.ส.อ. 
                                     ( เสวก ฉุนหอม ) 

                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
 
 
 



ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้าง

อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้      
1. อาคารฝึกงาน แบบ 102/27       จ านวน  1 หลัง เป็นเงิน  2,762,000  บาท 
2. อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่น่ัง)     จ านวน  2 หลัง เป็นเงิน     704,000  บาท 
3.   อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง  จ านวน  1 หลัง เป็นเงิน     462,000  บาท 
       รวมเงิน     3,928,000  บาท 
 (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,799,000 บาท (สามล้าน

เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดังนี้ 
1. อาคารฝึกงาน แบบ 102/27       จ านวน  1 หลัง เป็นเงิน  2,968,000  บาท 
2. อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่น่ัง)     จ านวน  2 หลัง เป็นเงิน     462,000  บาท 
3.   อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง  จ านวน  1 หลัง เป็นเงิน     369,000  บาท 
       รวมเงิน     3,799,000  บาท 
 (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา รายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนและไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

ก าหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่   24 ธันวาคม 2557
ระหว่างเวลา  9.00 น.  ถึงเวลา  12.00  น.  ณ ห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกในการเข้าเสนอราคา ในวันที่   25 ธันวาคม 2557   เวลา  10.00 น. และให้ผู้เสนอราคามาดูสถานท่ี
ก่อสร้างในวันที่  23 ธันวาคม 2557  ระหว่างเวลา 10.00 น .  ถึง 11.00 น.  

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 2,300  บาท             
(สองพันสามร้อยบาทถ้วน ) ได้ที่ ห้องกลุ่ มบริหารงบประมาณ  ระหว่างวันที่  16 – 19 ธันวาคม 2557  หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0540690912 , 054690908     ในวันและเวลาราชการ หรือ www. 
Skschool.ac.th หรือ  www.gprocurement.go.th  

ประกาศ  ณ   วันที่ 16  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 

 
(ลงชื่อ) จ.ส.อ. 

                                     ( เสวก ฉุนหอม ) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 01/2558 
การจ้างก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ  

ตามประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
ลงวันที่  16  ธันวาคม  2557 
-------------------------------- 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้าง อาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 3 รายการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 56 โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1.    เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
 1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
 1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง 
 1.3  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
 1.4  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 1.5  แบบสัญญาจ้าง 
 1.6  แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันซอง 
        (2) หลักประกันสัญญา 
             1.7  สูตรการปรับราคา 
 1.8  บทนิยาม 
                        (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                        (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.9  แบบบัญชีเอกสาร 
       (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
            (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 1.10  รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง  (ถ้ามี) 
 1.11  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 

 1.12  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 1.13  บัญชีรายชื่อผู้มีอ านาจควบคุม 
 2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

         2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง  
อิเล็กทรอนิกส์ 

       2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

      2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.8 
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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      2.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 

       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้าและในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน 
(1) 
 (3) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม. 
 (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1) 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอื่นท าการแทน 
 (2)  หลักประกันซอง ตามข้อ 5 
                     (3)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    
 (4)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
 (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 
 4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้
เสนอราคาให้ชัดเจน 

4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้ายโดย

ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ นับถัดจาก

วันลงนามในสัญญาจ้าง  ดังนี้ 
1 อาคารฝึกงาน แบบ 102/27            ก าหนดเวลาท างาน 250  วัน 
2 อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่น่ัง)            ก าหนดเวลาท างาน    60  วัน 
3 อาคารโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิง                  ก าหนดเวลาท างาน   120  วัน 
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4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่าง

สัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์             
(ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)   ในวันที่ 24 ธันวาคม 2557  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น . ณ ห้องบริหาร
งบประมาณ  และก าหนดวันเสนอราคาในวันที่  7 มกราคม 2558  ณ ส านักงานบริการลูกค้า กสท.น่าน ตั้งแต่
เวลา 14.30 น. – 15.00 น.  
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้
เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.8 (2) 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และโรงเรียนจะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์
ค าสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวด
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย  
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
ก าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 4.7 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้  
 (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 
3,799,000 บาท 
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 (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ 
 (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
 (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 (7)  ผู้ชนะการประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
             5.  หลกัประกันซอง 
      5.1  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง  พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค             
จ านวน 196,400 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาท) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ า
ประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใช้หลักประกันให้
ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
  (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 
(1) 
  (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้ โรงเรียนจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คั ดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 5.2 โรงเรียนจะยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาในกรณีดังต่อไปนี้  

     (1)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 

     (2)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ 
     (3)  ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้วแต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่

ก าหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประกวดราคา 
     (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก. 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการ

เสนอราคา 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย 
ราคารวม(และราคาต่อรายการทีไ่ม่เกินวงเงินงบประมาณ) 
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 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเท่านั้น 
 6.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน    ในกรณีดังต่อไปนี้  
 (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
 (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย  
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคาราย
อ่ืน 

 6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ  หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 6.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็
ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญา
ได้คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้
เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค า
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  หรือ
เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าว และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 7. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท าสัญญาจ้างตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้  
ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 
3 วันท าการของทางราชการ 
 7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ  1.6 
(2) 
 7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 
1.6 (2) 
 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว  
 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

       โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 รายการ ดังนี้ 
 8.1 ค่าจ้างและการจ่ายเงินการก่อสร้างอาคารฝึกงาน 102/27 จ านวน 1 หลัง ระยะเวลาท างาน 
250 วัน ดังนี้ 
  งวดที่ 1 จ่ายเงิน 15 % ระยะเวลาท างาน 40 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท าการตอกเสาเข็ม ท าฐานราก คาน โครงสร้าง ค .ส.ล จนถึงระดับพ้ืนชั้นที่ 1 
แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ (ยกเว้นระบบพื้นส าเร็จรูป) 
  งวดที่ 2 จ่ายเงิน 15 % ระยะเวลาท างาน 40 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท างานส่วนที่เป็น โครงสร้าง ค.ส.ล เสร็จทั้งหมด (ยกเว้นระบบพื้นส าเร็จรูป) 
  งวดที่ 3 จ่ายเงิน 15 % ระยะเวลาท างาน 40 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้าง ติดตั้งโครงหลังคา มุงกระเบื้องหลังคา และส่วนของหลังคา เสร็จ
ทั้งหมด 
  งวดที่ 4 จ่ายเงิน 15 % ระยะเวลาท างาน 40 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท าการวางพ้ืนส าเร็จรูปพร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ก่อผนังท าเสาเอ็น คานเอ็น 
ติดตั้งวงกบ ประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนผนังภายในเสร็จทั้งหมด 
  งวดที่ 5 จ่ายเงิน 20 % ระยะเวลาท างาน 40 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท าการ ฉาบปูนแล้วเสร็จทั้งหมด ติดตั้งบานประตู- หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู
เหล็กม้วน)เดินสายไฟฟ้าทั้งหมด พร้อมทั้งท าหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า (ยกเว้นการติดตั้งดวง
โคมและพัดลม) 
  งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 20 % ระยะเวลาท างาน 50 วัน 
            เมื่อผู้รับจ้างท าการทาสีและท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ
และสัญญาทุกประการ พร้อมเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญา 
                8.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงินการก่อสร้างโรงซักผ้าและอาบน้ าหญิงจ านวน 1 หลัง ระเวลาท างาน 
120 วัน ดังนี้ 
  งวดที่ 1 จ่ายเงิน 35 % ระยะเวลาท างาน 60 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างโครงสร้าง ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมด ติดตั้งโครงหลังคาแล้วเสร็จ 
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  งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 65 % ระยะเวลาท างาน 60 วัน 
             เมื่อผู้รับจ้างท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดจนครบตามแบบรูปและรายการทุกประการพร้อมทั้ง
ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาทุกประการ 
                8.3 ค่าจ้างและการจ่ายเงินการก่อสร้างอาคาร สพฐ 4 (ห้องส้วม 4 ห้อง จ านวน 2 หลัง 
ระยะเวลาท างาน 60 วัน ดังนี้ 
  ก าหนดเวลาท างานเสร็จใน 1 งวด ระยะเวลา 60 วัน 
                งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จ่ายเงิน 100% เวลาท างาน 60 วัน  
  เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และรายการมาตรฐาน
ประกอบแบบก่อสร้างทุกประการ รื้อถอนบ้านพักคนงาน ท าความสะอาด เก็บขยะซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดอัน
เนื่องมาจากการก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
 9. อัตราค่าปรับ 

       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 15 จะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท า
สัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เดือนนับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                   11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี 2558 
            การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจ าป ี2558 จาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วเท่านั้น 
                    ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                
เป็นเงินทั้งสิ้น 3,799,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
 11.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ 
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการ 
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะ-กรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
 (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อโรงเรียนฯแล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเ มื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้นโรงเรียนจะริบ 
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หลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็น

ผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 11.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 โรงเรียนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ  
 11.5 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
            12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                      การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 

     สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ  1.7 

        13. มาตรฐานฝีมือ  
  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้
ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของ
ทางราชการ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช .  ปวส. และปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละ
สาขาช่าง  แต่ต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย  1  คน  ในแต่ละสาขาช่าง  ดังต่อไปนี้ 
 13.1 สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า 
 13.2 สาขาช่างเชื่อมแก๊ส 
 13.3 สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 
 13.4 สาขาช่างไม้  (ก่อสร้าง) 
 13.5 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ 
 13.6 สาขาช่างก่ออิฐ 
 13.7 สาขาช่างฉาบปูน 
 14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้  
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
16  ธันวาคม 2558 


