
(ร่าง) 
ขอบเขตของงาน  (Terms  of  Reference: TOR) 

โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ๑  ปีงบประมาณ  ๒๕๕๘ 
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๔ 

.................................. 
๑.  ความเป็นมา 
 ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีนักเรียนประมาณ  ๖๘๐  คน 
โรงเรียนมีอาคารเรียน  แบบ  ๒๑๖ ล  จ านวน ๑ หลัง ๑๘ ห้อง สร้างข้ึนเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๑๘  อายุการใช้งาน  
๔๐  ปี  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗  โรงเรียนได้ประสบปัญหาอบุัติภัย  ท าให้อาคารซึ่งเดิมมีสภาพทรุดโทรมอยู่แล้ว        
มีบางส่วนของอาคารช ารุดเสียหาย  ซ่ึงท าให้ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน  และอาจท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่
สวัสดิภาพของผู้ใช้รวมทั้งความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้พิจารณาความจ าเป็นดังกล่าว  และได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๒๕๕๘  งบลงทุน  (ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง)  รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน  ให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ใน
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  ๑  ดังกล่าว   
๒.  วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 
๓.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  ตามข้อ  ๑.๘  
   ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงิน  1,200,000.- บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  ของราคากลางตามประกาศ
ประกวดราคาฯ  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 
 ๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน 
 ๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
                                                                                                                  /๓.๙ คู่สัญญา… 
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๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม

หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้ 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  รายละเอียดและBOQ  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑  ของโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”    
ดังแนบ 
๕.  ระยะเวลาด าเนินการ      
  ไม่เกิน  ๑๕๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง   
๖.  ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง  
   ภายใน  ๑๕๐  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง                                                                                                                                                          
๗.  สถานที่ด าเนินการ 
  บริเวณโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  ต าบลบางหลวง  อ าเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี 
 ๘. งบประมาณ    
  งบประมาณปี  ๒๕๕๘  วงเงิน  ๒,๙๙๕,๖๐๐.- บาท  (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   
    ราคากลาง  เป็นเงิน วงเงิน  ๒,๙๙๕,๖๐๐.- บาท  (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)   
๙. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย     
เปิดเผยตัวภายใน  ๓  วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่  
      ๑)  ทางไปรษณีย์ : ผู้อ านวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 

๕๔ หมู่ ๒ ถนนเทศบาล  ๕   ต าบลบางหลวง 
อ าเภอ/เขตเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  รหัสไปรษณีย์  ๑๒๐๐๐ 

      ๒)  โทรศัพท์ : ๐-๒๕๘๑-๕๕๗๑,  ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕  
      ๓)  โทรสาร   : ๐-๒๕๘๑-๕๕๗๑ 
      ๔)  ทางเว็บไซต์ : http://www.pathumnun.ac.th 
 
ลงชื่อ.....................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................กรรมการ 
      (นายสมเกียรติ    บาลลา)         (นางธรรมสรณ์    บัวสาย)          
 
ลงชื่อ.....................................กรรมการ   ลงชื่อ.....................................กรรมการ 
     (นายอนุสรณ์  ศรีบุญสุข)                                             (นางชะเอม  จันทร์ลอย) 
 
ลงชื่อ.....................................กรรมการและเลขานุการ 
            (นางยุวลี  ศรีบุญสุข)       
 

ประกาศ ณ วันที่......................... สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่............................................ 
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่…….. / 2558 
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  
ตามประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ลงวันที่ .....  มีนาคม  2558   

-------------------------------- 
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะประกวดราคา

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” ต าบล
บางหลวง  อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  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  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

      2.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ              
ของทางราชการ 

                                                                                                      /2.3  ผู้ประสงค…์ 
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  2.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนและ/หรือต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ 1.8 
 2.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

      2.5  ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,200,000.-บาท  (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 

      2.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน 
 2.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

      2.8  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  

      2.9  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 3. หลักฐานการเสนอราคา 

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

  (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข)  บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ในข้อ  (1) 
                                                                                                                     /(4)  ส าเนา… 
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 (4)  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (1) 
 3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ตามข้อ 1.4 
 (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้
บุคคลอ่ืนท าการแทน 
 (3)  หลักประกันซอง ตามข้อ  5 
                     (4)  ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    
 (5)  บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) 
 (6)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2) 

4. การเสนอราคา 
  4.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด  ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 

  4.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ  ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
  4.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150  วัน  นับแต่วันยืนยันราคา

สุดท้าย  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอ
ไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

  4.4  ผู้ประสงค์จะผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน  150  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง   

  4.5  ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้เสนอราคาควรตรวจดู                  
ร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลง              
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

  4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  1  โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “เอกสารประกวดราคา  ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง  ด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่  ................./๒๕๕๘”  ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ .....................        
ระหว่างเวลา   ............................ น. ถึงเวลา............................น .   ณ   ห้องงบประมาณ  โรงเรียนปทุมธานี 
“นันทมุนีบ ารุง”  ก าหนดวันเสนอราคาในวันที.่.......................................................................................................   
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 
 
                                                                                                                       /คณะ… 
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  คณะกรรมการประกวดราคา  จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น           
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา
กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ  1.8 (1)  ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง                
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2  และแจ้งผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา  ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8 (2)   
คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอ่ืน  หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ 
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน   3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา 
การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า  กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง  จนไม่อาจด าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อ่ืนและเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว  จะให้ด าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป  จากข้ันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา  แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา  ภายในวัน
เดียวกัน  เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย   หรือ
ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้   ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา  และก าหนด
วัน  เวลาและสถานที่   เพ่ือเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย  ที่อยู่ใน
สถานที่นั้นทราบ 
 คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจด าเนินการใด  ๆ  ระหว่างการประกวดราคาฯ 
เพ่ือให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
 4.7  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้ 
 (1)  ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ  และการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค 
 (2)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 
2,995,600.-  บาท  (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) 
 
                                                                                                                        /(3) ราคา... 
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 (3)  ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  ๆ (ถ้ามี)  รวมค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงไว้ด้วยแล้ว 
 (4)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน  
เวลา  และสถานที่ที่ก าหนด 
 (5)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN  เข้าสู่ระบบ  
 (6)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN  แล้ว  จะต้องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ  และ
จะต้องเสนอราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  5,000.-บาท  จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ 
และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป  ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  5,000.-บาท  จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว 
 (7)  ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา   และเม่ือการประกวดราคาฯ  เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด 
 (8)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาฯ  จะต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดราคาฯ  และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ทั้งนี้
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา 
 (9)  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา  ในวันที่.............................ตั้งแต่เวลา...................น.
เป็นต้นไป  ทั้งนี้  จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน  เวลา  และสถานที่เสนอราคา  (บก 005)  ให้ทราบต่อไป  
             5.  หลักประกันซอง 
  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค             
จ านวน  149,780.-บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)   
  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกันตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคาโดยใช้หลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (5.1)  เงินสด 
  (5.2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค 
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
  (5.3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
  (5.4)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1) 
   (5.5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันซองตามข้อนี้  โรงเรียนจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ าประกันภายใน  15  วนั นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว  เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 
                                                                                                                    /การคืนหลัก... 
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การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
      6.1  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย  
ราคารวม     
      6.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา                  
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการด าเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้น
แต่เป็นข้อผิดพลาด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเท่านั้น 
      6.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
        (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ
โรงเรียน 
        (2)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น   

    6.4  ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในการท าสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม  หรือไม่ถูกต้อง 
    6.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก           
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า
การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากค าชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
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   6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  หรือ
เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8  โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว  และ
โรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 7. การท าสัญญาจ้าง 

ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้รับจ้าง)  จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.5  กับโรงเรียน  ภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้     
ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 7.3  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6 (2) 
 7.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้ง
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันระบุในข้อ 1.6(2) 
 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว  
 8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

     โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น………………งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1   จ่ายเงินในอัตราร้อยละ………………ของค่าจ้าง   เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................
ให้แล้วเสร็จภายใน........................วัน 
 งวดที่ 2  จ่ายเงินในอัตราร้อยละ………………ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน...........................
ให้แล้วเสร็จภายใน........................วัน 
................................................................................ฯลฯ................................................... ............................... 
 งวดที่สุดท้าย   จ่ายเงินในอัตราร้อยละ………………ของค่าจ้าง   เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  และท าความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 
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 9. อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ         

ท าสัญญาจ้าง  ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า.........ปี........เดือน........วัน.........นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน..............วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณปี  2558 

         การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินก่อสร้างจากงบประมาณ 
ประจ าปี  2558 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
เป็นเงินทั้งสิ้น  2,995,600.-บาท   (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
                       11.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตาม                
การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วันนับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2)  จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย           
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น  โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1)  หรือ (2)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย                      
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  11.3  ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อโรงเรียนแล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ  มิได้  และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอ
ราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั้นโรงเรียนจะริบ
หลักประกันซองทันที   และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 
                                                                                                               /11.4  ผู้ประสงค์... 
 



-9- 
 

 11.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญา  หรือข้อตกลงภายในเวลา
ทีท่างราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ  7  โรงเรียนจะริบหลกัประกันซอง  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน   
ตามระเบียบของทางราชการ  
 11.5 ส านักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                  12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                      การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.7 จะน ามาใช้ในกรณีที่                  
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                       K  =   0.25 +  0.15 It /Io +  0.10 Ct /Co + 0.40 Mt / Mo +  0.10 St  / So 

  สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้     
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่โรงเรียนได้ขยายออกไปโดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7 

 13. มาตรฐานฝีมือ  
  เมื่อส านักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว   ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานสถาบันของทาง
ราชการ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาท่ี  ก.พ.  รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ.............ของแต่ละสาขาช่าง  
แต่ต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย…………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 

        ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 
                                                                                      โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบ ารุง” 
 
 
 



 
ผู้มีสิทธิเสนอราคา  หมายถึง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ 

ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ  5  ให้หน่วยงานที่
จัดหาพัสดุนับเป็น  2  ช่วงเวลาติดต่อกันคือ  ช่วงแรก  ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยัน
ราคาสุดท้าย  (วันเสนอราคา)  และนับต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง  คือ  ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย  จนถึง
วันสิ้นสุดการยืนราคา  ตัวอย่างเช่น  ก าหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน  2549  ก าหนด
วันเสนอราคาวันที่   20  เมษายน  2549   และก าหนด  ยืนราคา  30  วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย  การนับ
ระยะเวลาค้ าประกันซองคือ  วันที่  ๑  เมษายน   2549  จนถึงวันที่  20 เมษายน  2549   และนับต่อเนื่องในช่วง
ที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที ่ 21 เมษายน  2549  จนถึงวันที่  20  พฤษภาคม  2549  (รวม 30 วัน) ดังนั้น 
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  2549  จนถึงวันที่  20  พฤษภาคม  2549 
* ค าว่า  “กรม”  หมายถึง  หน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งอาจเลือกใช้
ค าอ่ืนเช่น “จังหวัด” “ส านักงาน” ได้ตามความเหมาะสม และให้ใช้ค าดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
** ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ด าเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลือกใช้ตามความจ าเป็น 
*** ให้ระบุชื่อกรม จังหวัด ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่จัดหา พร้อมประทับตรา โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ  เป็น
ผู้ลงชื่อย่อก ากับตรา 
**** อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้  อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
***** การใช้ดุลพินิจตามเงื่อนไขที่ก าหนด ข้อ 6.5 หน่วยงานจะต้องใช้ดุลพินิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ประกอบกับต้องมีหลักฐานและข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากข้อโต้แย้ง  ในด้านคุณภาพ คุณสมบัติ
ทางเทคนิค หรือเหตุอ่ืนใด ว่าสินค้า บริการ งานจ้างดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  ส าหรับเงื่อนไข
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ตามข้อ 2.6 – 2.8 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
การเสนอลดราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid)  ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุค านวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ าแต่
ละครั้งในอัตราร้อยละ  ๐.๒  ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากค านวณแล้วมี
เศษของหลักหน่วยนับใด ๆ  ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น  โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพ่ือความ
ชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาข้ันต่ าแต่ละครั้ง  เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวด
ราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท  ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า 
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของ  การประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท 
ค านวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า
ครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ  ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท ค านวณร้อยละ  ๐.๒ ได้เท่ากับ 
๑๕,๕๗๘ บาท ให้ก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้
เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาข้ันต่ าสูงกว่าราคาขั้นต่ าที่ก าหนดได้ เช่น กรณีก าหนดการเสนอลดราคาข้ันต่ า  
(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ  ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่ก าหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว ส าหรับกรณกีารจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุก าหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคา
ต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานก าหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ 
 
 


