
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                              

 

 
 

จัดทำโดย 

1.นางสาวสิวินีย ์   ประจำถิ่น  ตำแหน่ง คร ู

2.นางนลัทพร   พูลทิพยานนท์ ตำแหน่ง คร ู

 

 

งานพัสด ุ

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  อำเภอไทรโยค  จังหวดักาญจนบุรี 

รายงานผลการดำเนินงาน  

 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        

(e-bidding) ปีงบประมาณ 2564 
 



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุร ี

 

 

บันทึกข้อควา 
 

ส่วนราชการ    โรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา     

ท่ี…………………….    วันท่ี  3   สิงหาคม  พ.ศ. 2564 

เรื่อง   งานผลการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564 

 

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/งาน ปีงบประมาณ 2564  จำนวน 1 เล่ม 
         ด้วยข้าพเจ้า นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น  ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  ได้รับอนุมัติให้
ดำเนินงาน ตามโครงการ/งานห้องสมุด  มีลักษณะเป็น  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่  งาน
ประจำ  โดยได้จัดกิจกรรมการดำเนินงาน ตั้งแต่วันท่ี  26 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 สิ้นสุดเมื่อ วันท่ี 
10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564   ณ บริเวณใต้อาคาร ก,อาคาร ก ,หอประชุม,อาคาร ข โรงเรียนไทรโยคนอ้ย
วิทยา   
 บัดนี้  การดำเนินงานได้เสร็จสิ ้นแล้ว  ข้าพเจ้าขอสรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน 
โครงการ/งานดังกล่าวตามส่ิงท่ีแนบมาข้างต้น  
          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

(ลงช่ือ) ............................................                   
          (นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น) 

                      หัวหน้างานพัสดุ                                           
 
 

ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  ความคิดเห็นหัวหน้าแผนงาน 
 

.................................................................................  ............................................................................ 

.................................................................................  ............................................................................ 
 
(ลงช่ือ) .........................................................  (ลงช่ือ) ......................................................... 
          (นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ)         (นางสาวกาญจนา หงษ์โต) 
        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ                       หัวหน้าแผนงาน 

 

ความคิดเห็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   ความคิดเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 

.................................................................................  ............................................................................ 

.................................................................................  ............................................................................ 

-ขอบคุณ 
     -ให้ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

-ขอบคุณ 

 

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรตามที่หัวหน้าแผนงานเสนอ 

BSTMK
Typewriter
ทราบ ดำเนินการ



.................................................................................  ............................................................................ 
  (ลงช่ือ) .........................................................    (ลงช่ือ) ......................................................... 
               (นางวลีรัตน์  ศิโรรัตน์ธัญโชค)           (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 
      รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา   ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

คำนำ 

รายงานการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรยีน
ไทรโยคน้อยวิทยา ฉบับนี ้  เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโรงเรียน ประจำปี
งบประมาณ 2564 ท้ังนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการดำเนินงานต่อไป    

ผู้จัดทำ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้
การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานการดำเนินงาน
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ฉบับนี้ จะ
สามารถเป็นข้อมูลในการพัฒนาโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา อย่างเต็มรูปแบบต่อไป 

 

 

      นางสาวสิวินีย์  ประจำถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                               
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บทท่ี 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ท่ี  ศธ 04238/ว4774 ลงวันท่ี  16  
พฤศจิกายน  2563 เรื่อง การอนุมัติเงินประจำงวด งบประมาณปี2564 งบลงทุน   ทางงานพัสดุเนินการจัด
กิจกรรมงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ 
เรียบร้อยแล้ว 
1.2 วัตถุประสงค์  

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้าง  
1.3 เป้าหมาย    
เชิงผลผลิต (Output)   

ร้อยละ 100 ของผู้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สถานท่ีในการจัดการเรียนรู้ 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

มีการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
ผลท่ีคาดว่าจะเกิด 

ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้ใช้สถานท่ีในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
1.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้    
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
1.5 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
ได้เอกสารรายงานการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
ผลการประเมินการดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

หลักและแนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 

 1. ความหมายของการประเมินโครงการ 

     ชนัดดา บุบผามาศ (2557 : 16) สรุปความหมายการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบของการดำเนินโครงการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการตัดสินว่า 
ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด และควรที่จะดำเนินการต่อไป ปรับปรุง 
หรือยกเลิกโครงการ 
      โสภา แซ่ลี (2558 : 9) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่าหมายถึง กระบวนการใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของการดำเนินโครงการและพิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุด
ด้อยของโครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไขโครงการนั้นเพื่อการดำเนินงานต่อไป หรือจะ
ยุติการดำเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือนำข้อมูล ปัญหา อุปสรรคที่พบในการประเมินโครงการนำไปใช้เป็น
แนวทางดำเนินโครงการท่ีมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกันต่อไป 
      ศิริรัตน์ นิลนาก (2562 : 21) สรุปความหมายไว้ว่า การประเมินโครงการหมายถึงกระบวนการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา 
หรือปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงาน หรือนำไปประกอบการพิจารณาตัดสิน ผลสำเร็จของโครงการว่าตรง
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่หน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้หรือไม่ มี
คุณภาพหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากน้อยเพียงใด 
      จากความหมายของการประเมินโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็น
กระบวนการเก ็บรวบรวมข ้อม ูล ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลอย ่างเป ็นระบบ เพ ื ่อนำมาใช ้ ในการต ัดส ินว่า  
ผลการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ควรดำเนินการต่อไป ปรับปรุง หรือยกเลิก
โครงการ 

 2. ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 
 หลักการดำเนินงานใด ๆ จะต้องมีการติดตามผลงานหรือประเมินผลงานที่ได้ร ับมอบหมายไป
ดำเนินการ การติดตามผลงานเป็นการประเมินวิธีหนึ่ง เพื่อตรวจสอบว่างานใดดำเนินต่อไปอย่างไรเป็นการ
ป้องกันไม่ให้งานแต่ละช่วงแต่ละตอน ดำเนินการผิดจุดประสงค์และเป้าหมายเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทำงาน และทำให้การดำเนินงานนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จตามจุดประสงค์และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้
มากยิ่งขึ้น บทบาทหน้าท่ีของการศึกษาในปัจจุบันโดยเฉพาะโรงเรียนท่ีมีขอบข่ายขยายกว้างและซับซ้อนมาก
ขึ้น เพราะความเติบโตและเจริญงอกงามของสังคม ความต้องการของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
สังคม ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนไม่ได้มีหน้าท่ีสอนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องเกี่ยวข้องประสานงานกับชุมชน สังคมและ
ครอบครัวของนักเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องบริหารงานให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงเรียน ต้องดำเนินตาม
แผนโครงการท่ีกำหนดจากนโยบายสูงสุด ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อให้งานดำเนินไป
ตามวัตถุประสงค์จึงทำให้การประเมินโครงการมีความมุ ่งหมายและความสำคัญตามความคิดเห็นของ
นักวิชาการในหลายแง่มุม ดังต่อไปนี้  



 กัลยา ศรีวิเชียร (2557 : 16) สรุปจุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า การประเมินโครงการมี
จุดมุ่งหมายสำคัญอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ  
       1. เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินงานของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 
       2. เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่อง ข้อดี ข้อเสีย ของโครงการ และนำไปปรับปรุง แก้ไข การ
ดำเนินโครงการ 
       3. เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการ 
  ความมุ่งหมายเฉพาะ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อแสดงถึงเหตุผลท่ีชัดเจนของโครงการอันเป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการตัดสินใจว่า ลักษณะใด
ของโครงการมีความสำคัญมากท่ีสุดซึ่งจะต้องทำการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพและข้อมูลชนิดใดจะต้องเก็บ
รวบรวมเพื่อการวิเคราะห ์

2. เพื่อรวบรวมหลักฐานความเป็นจริง และข้อมูลท่ีจำเป็น เพื่อนำไปสู่การพิจารณาประสิทธิผลของ
โครงการ 

3. เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อการนำไปสู่การสรุปผลของโครงการ 
4. การตัดสินใจว่าข้อมูลหรือข้อเท็จจริงใดสามารถนำไปใช้ได้ 

  สรุปได้ว่าการประเมินโครงการ มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงผลการพิจารณาถึงคุณค่าของโครงการ เพื่อ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของโครงการ เพื่อช่วยให้ผู้มีอำนาจสามารถนำไปตัดสินใจและนำไปใช้ได้ 
โดยคำนึงถึงความสำคัญของโครงการว่ามีความเหมาะสมเพียงใด บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินงานมีข้อบกพร่องน้อยลง ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้
มากขึ้นในการดำเนินงานแต่ละโครงการ 

 3. ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 จากความมุ่งหมายและความสำคัญดังกล่าวแล้ว พอสรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์
ดังต่อไปนี ้

1. การประเมินโครงการช่วยให้กำหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดำเนินงานมีความชัดเจน 
ดังกล่าวคือ ก่อนที่จะนำโครงการไปใช้ย่อมจะได้รบการตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้ประเมิน 
ส่วนใดท่ีไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานการดำเนินงาน หากขาดความแน่นอนท่ีแจ่มชัดจะต้องได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องชัดเจนเสียก่อน 

2. ประโยชน์เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใด
หรือปัจจัยใดที่เป็นปัญหา จะได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานหรือใช้ในการปฏิบัติงานอยา่ง
เหมาะสมกับคุณค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจำนวนหรือปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอแก่
การดำเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จำเป็นหรือมีมากเกินไป จะได้รับการตัดทอน และทรัพยากรใดที่ขาดจะได้รับ
การจัดสรรเพิ่มเติม 

3. การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ เพราะโครงการเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
ดังนี้เมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ดำเนินไปด้วยดี 

4. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( impact) ของโครงการ 
และทำให้โครงการมีข้อท่ีทำให้ความเสียหายลดน้อยลง 

5. การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างสำคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน เพราะการประเมิน
โครงการมีการตรวจสอบ และควบคุมชนิดหนึ่ง 

6. การประเมินโครงการมีช่วยในการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เพราะการ
ประเมินโครงการไม่ใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงแก้ไข
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และเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการย่อมจะนำมาซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เกี่ยวข้องท้ังปวง  

7. ผลของการประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างสำคัญในการวางแผนหรือกำหนดนโยบายของ
ผู้บริหารและฝ่ายการเมือง 

8. การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ กล่าวคือ การประเมินโครงการ
จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคและปัญหา ข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้และแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขในการดำเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวแล้วจะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจว่าจะดำเนินโครงการนั้น
ต่อไป หรือยุติโครงการนั้น 
   สรุปว่าการประเมินโครงการมีประโยชน์ในการช่วยให้ผ ู ้เกี ่ยวข้องง่ายขึ ้น ทั ้งการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลง หรือการยุติโครงการ 
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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการ 

รายงานผลการจัดกิจกรรมตามงานห้องสมุด  ประจำปงีบประมาณ 2564  ได้นำวงจรคุณภาพของเด
มิ่ง  PDCA  มาใช้ในการดำเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
3.  ขั้นตอนการ่วมกันประเมิน (C: Check) 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

1.  ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
1.1 ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/หวัหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป/หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

งบประมาณ/หัวหน้างานแผนงาน/หัวหน้างานพัสดุ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน 
1.2 จัดทำ ปร.4-6 เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคาร

ประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
1.4 สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินการ 
1.5 ติดต่อประสานงานเตรียมความพร้อม 
1.6 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ และวิธีประเมินผล 

2.  ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
การปฏิบัติงานตามแผนงานท่ีวางไว้โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน  ดังนี้ 
2.1 บันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุญาตดำเนินการ 
2.2 ดำเนินการตามงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 

ประจำปงีบประมาณ   
3.  ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 

3.1 ดำเนินการประเมินผลการจัดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง
อื่น ๆ  โดยใช้แบบบันทึกคุมงาน และแบบสอบถามความคิดเห็น  

3.2 ข้อมูลท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใช้วิธีแจกแจงความถ่ี หาค่าเฉล่ีย  (X) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท้ังในรายข้อและภาพรวม เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ 
บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 

     4.51-5.00    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
      3.51-4.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
      1.51-2.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
      1.00-1.50    หมายถึง  มีความเหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 



 3.3 ข้อมูลท่ีเป็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากแบบบันทึกกิจกรรม ใช้วิธี วิเคราะห์เนื้อเรื่อง 
(Content Analysis) 
 3.4 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉล่ีย (X)  
2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

3.5 รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
4.  ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และข้อเสนอแนะกลุ่ม
งานผู้รับผิดชอบจึงได้นำสารสนเทศท่ีได้มาปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี  4 

ผลการดำเนินการและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการจัดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ  ประจำปี
งบประมาณ  2564  สามารถสรุปตามข้ันตอนในการดำเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนการร่วมกันวางแผน (P: Plan) 
 ขั้นตอนนี้เป็นการวางแผนการดำเนินการโดยมีขั้นตอน พบว่า การประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้างาน/
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำโครงการเป็นอย่างดี 
และนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้
ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ แล้ว กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ  และวิธีประเมินผล ตามลำดับ 

ขั้นตอนการร่วมกันปฏิบัติ (D: Do) 
 การปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้โดยมีขั้นตอนในการดำเนินงาน  คือ การบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุญาตดำเนินการ พบว่า ได้รับการอนุญาตและให้ดำเนินการ และผลการดำเนินการตามงานปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ในระหว่างวันที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2563 ถึงวันท่ี 10  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564   

ขั้นตอนการร่วมกันประเมิน (C: Check ) 
การประเมินผลการจัดงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 

โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็น/สอบถามความพึงพอใจ พบว่า 
      วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 

โดยแปลความหมาย เทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2556: 121) ดังนี้ 
     4.51-5.00    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

      3.51-4.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 
     2.51-3.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับปานกลาง 

      1.51-2.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อย 
            1.00-1.50    หมายถึง  เหมาะสม/พึงพอใจ/การปฏิบัติ อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 

 

 

 

 

 



วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน  ได้ผลการประเมิน ดังนี ้

  ข้อท่ี รายการ (X) (S.D.) ระดับความพึงพอใจ 

1 ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 4.23 1.27 มาก 

2 ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแบบรูปในสัญญาและ
ระเบียบของทางราชการ 

4.30 1.29 มาก 

3 ทันเวลาตามสัญญา/ทันความต้องการ การใช้งาน 4.50 1.35 มาก 

4 ความพึงพอใจในแบบรูปท่ีใช้ก่อสร้าง 4.60 1.38 มากท่ีสุด 

5 ความปราณีตของฝีมือช่าง 4.33 1.30 มาก 

6 คุณภาพของวัสดุท่ีใช้ 4.60 1.38 มากท่ีสุด 

7 การป้องกันอุบัติภัย/ผลกระทบระหว่างการ
ก่อสร้าง 

4.60 1.38 มากท่ีสุด 

8 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 4.60 1.38 มากท่ีสุด 

9 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมงาน 4.60 1.38 มากท่ีสุด 

10 การปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับพัสดุ 4.60 1.38 มากท่ีสุด 

เฉล่ีย 4.39 1.76 มากท่ีสุด 

   จากตาราง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยเรียงลำดับจากมากท่ีสุดไปน้อยท่ีสุด ดังนี้ 
ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อ 4, 5, 6, 7,8,9,10 (X=4.60 , SD=1.38)  ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมาก คือ ข้อ 3 ( X=4.50 ,SD = 1.35 )  ข้อ 5 ( X=4.33 ,SD = 1.30 )  ข้อ 
2  ( X=4.30 ,SD = 1.29 )  และ ข้อ 1 ( X=4.23 ,SD = 1.27 )  ตามลำดับ 

ขั้นตอนการร่วมปรับปรุง (A: Act) 

 เมื่อคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลแล้วจึงได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน  ปัญหา  อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะกลุ่มงานผู้รับผิดชอบและได้นำสารสนเทศที่ได้นำเสนอต่อผู้บริหารและเผยแพร่ให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบและนำผลการทำเนินงานมากปรับปรุงพัฒนาการงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทท่ี 5 
สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

 ผลการดำเนินงาน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
ได้ผลสรุปดังนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ 
 2.  เป้าหมาย 
 3.  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 5.  สรุปผลการดำเนินการ 
 6.  ข้อเสนอแนะ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้าง  
เป้าหมาย 

เชิงผลผลิต (Output)    
ร้อยละ 100 ของผู้บุคลากรและนักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สถานท่ีในการจัดการเรียนรู้ 
เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
มีการพัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้      
 - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ท่ีมีต่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 มีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
 1.  ผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมแจกแบบสอบถามความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ให้นักเรียน คณะครู  
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวของแต่ละกิจกรรมประเมนิผลการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามงานห้องสมุด  

2.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมประเมินจากแบบบันทึกกิจกรรม  

3.  ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมรายงานผลการจัดกิจกรรม  

สรุปผลการดำเนินการ ( สรุปตามวัตถุประสงค์ทีละข้อ ) 

 1.   ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื ่น ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการโดยดำเนินการแล้วเสร็จและสรุปรายงานต่อ
ผู้บริหาร ได้แก่ 1.ปรับปรุงห้องโสตฯ  2. ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก   3. ปรับปรุงฝ่ายบริหารงานวิชาการ      
4. ปรับปรุงฝ่ายบริหารงานบุคคล     5. ปูกระเบือ้งใต้อาคาร ก  6. ปรับปรุงเวทีและห้องสุขภัณฑ์หอประชุม
สรุปโดยภาพรวม พบว่า การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ประจำปี
งบประมาณ  2564  สำเร็จเรียบร้อยดี  จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงานปรับปรุง

12 



ซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  พบว่า  ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้องส่วนใหญ่มีความ
ความคิดเห็นต่อการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น ๆโดยเฉล่ียอยู่ในระดับ
มากถึงมากท่ีสุด 

ปัญหา/ข้อเสนอแนะ 

ปัญหา 

1. คนงานมาทำงานในช่วงวันหยุดราชการ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรทำการปรับปรุงซ่อมแซมฯ ในเวลาราชการเท่านนั้น 
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คำสั่ง โรงเรยีนไทรโยคน้อยวิทยา 
ท่ี  218/2563 

เรื่อง แต่งต้ัง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง

อ่ืนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                  ด้วย โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งต้ังรายช่ือต่อไปนี้
เป็น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๑. นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค ประธานกรรมการฯ 
     ครู 
  ๒. นางสาวจินดาพร ทองอ้ม กรรมการ 
     ครู 
  ๓. นางสาวพิมพ์พิชชา สุนจิรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
     ครู 

  
อำนาจและหน้าท่ี 
        ลงลายมือช่ือพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไข
ท่ีส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  ๑. นายอำนวย มาคงกุล ประธานกรรมการฯ 
     ครู 
  ๒. นายคมศักดิ์ จันทโชติ กรรมการ 
     ครูผู้ช่วย 
  ๓. นายวีรวัฒน์ พนาสณฑ์ กรรมการและเลขานุการ 
     ครูผู้ช่วย 

  
อำนาจและหน้าท่ี 
        ตรวจรับพัสดุ 

 

  

  
                                                                   ส่ัง ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                                            บุญเลิศ แสวงทอง  
(นายบุญเลิศ แสวงทอง) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 



  
 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑/๒๕๖๔ 

การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 
ตามประกาศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

ลงวันที่  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
                  โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav


                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สำเนาบัตรประชาชน 
                                           (๔.๒)   สำเนาทะเบียนบ้าน 
                                           (๔.๓)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๔)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                           (๔.๕)   สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร  
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังนี้ หาก
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 



                                   (๒)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มทำงาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่โรงเรียนผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว



เป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 



มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ โรงเรียน มีสิทธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จากโรงเรียน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทำสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะ
ทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทำสัญญา หรือ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
                          ๖.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งโรงเรียน ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว 
โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานท่ีจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 



                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๒ ปี      นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงนิค่าจ้างจากเงิน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือนำส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำ
ประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทำ
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 



                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          โรงเรียน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทำสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว 
  

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประกาศโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามประกาศ โรงเรียนไทรโยคน้อยวทิยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี ๑/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น 
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๕ รายการ ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด นันท์นภัส คอนสตรัคช่ัน (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวง 
  
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
  บุญเลิศ แสวงทอง  

  

(นายบุญเลิศ แสวงทอง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานพัสดุ(งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ) 

ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ชาย   9  คน หญิง    11  คน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจ  โปรดเลือกช่องระดับความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1.ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 10 7 2 1 0 

2.ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแบบรูปในสัญญาและระเบียบ
ของทางราชการ 

8 5 5 1 0 

3.ทันเวลาตามสัญญา/ทันความต้องการ การใช้งาน 9 6 5 0 0 

4.ความพึงพอใจในแบบรูปที่ใช้ก่อสร้าง 4 11 3 2 0 

5.ความปราณีตของฝีมือช่าง 3 6 6 5 0 

6.คุณภาพของวัสดุที่ใช้ 11 5 4 0 0 

7.การป้องกันอุบัติภัย/ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง 6 7 6 1 0 

8.การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 3 9 6 2 0 

9.การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีควบคุมงาน 10 7 2 1 0 

10.การปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรบัพัสดุ 8 4 2 6 0 

ผลรวม 72 67 41 19 0 

ความถ่ีสะสม 7 7 4 2 0 
ค่าเฉลี่ย ( ผลรวมหารด้วย 50) 199= 3.98 

คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต่ 3.1  ข้ึนไป  แสดงว่า การดำเนินโครงการอยู่ในระดับ   ดีมาก 
คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต่ 2.1 – 3.0   แสดงว่า การดำเนินโครงการอยู่ในระดับ   ดี 
คะแนนเฉลี่ย ต้ังแต่ 1.5 – 2.0   แสดงว่า การดำเนินโครงการอยู่ในระดับ   พอใช้ 
คะแนนเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5         แสดงว่า การดำเนินโครงการอยู่ในระดับ   ปรับปรุง 
สรุปผลการประเมินภาพรวมของโครงการ ( ) ดีมาก     (   ) ดี       (   ) พอใช้    (   ) ปรับปรุง 
ข้อเสนอสำหรับการดำเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป  
            ( √ )  ควรดำเนินการต่อ 
            (    )  ควรดำเนินการต่อแต่ต้องปรับปรุง 
            (    )  ยกเลิกการดำเนินงานในปีต่อไป 

 
 



 
 
 

 

    

ตัวอย่างวัสดอุปกรณ์ในการทำงาน 

 

      

เปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลังคา อาคาร ข 

 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



 
 
 
 

 

    

ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน 

 

      

เปล่ียนกระเบ้ืองมุงหลังคา อาคาร ข 

 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



 
 
 

 

    

ปรับปรุงเวทีหอประชุม 

 

      

ปรับปรุงเวทีหอประชุม 

 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



 
 
 
 

 

    

ปรับปรุงห้องสุขภัณฑ์อาคารหอประชุม 

 

      

เตรียมปูกระเบ้ืองอาคาร ก 

 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



 

 
 
 
 

 

    

ปูกระเบ้ืองใต้อาคาร ก 

 

      

กั้นผนังห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



 

 
 
 
 

 

    

ทำฝ้าเพดานห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

 

      

ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ์ 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



 
 
 
 

 

    

ตรวจงานจ้าง 

 

      

ตรวจงานจ้าง 

 

 

 

การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



ความคิดเห็นของฝ่ายบริหาร 

 

ความเห็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ............................................................... 

       (นางสาวสมพิศ  สิทธิประเสริฐ) 

 

ความเห็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ............................................................... 

                                                                                         (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค) 

                     รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

ความเห็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ............................................................... 

                                                                                    (นายบุญเลิศ  แสวงทอง) 

                ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 

 

-ขอบคุณ 

 

ทราบ

ADMIN
Typewriter
เห็นสมควรนำข้อมูล ผลที่ได้จากการรายงานเผยแพร่ให้เพื่อนครูรับทราบทางเว็บไซต์ส่วนตัว และให้
ให้ดำเนินงานอย่างต่อเนืองต่อไป



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


