
เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์

(e-bidding) 

เลขที ่๐๐๑/๒๕๖๑ 

การจา้งโครงการจา้งเหมาท าอาหารกลางวนัส าหรบันักเรยีน 

โรงเรยีน อบจ. สาธติรว่มพฒันา โดยวธิปีระกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 

ตามประกาศ โรงเรยีน อบจ. สาธติร่วมพัฒนา 

ลงวนัที ่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

                  โรงรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา ซึ่งต่อไปนี้

เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง

โครงการจ้างเหมาท าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียน โรงเรียน 

อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding) ณ โรงรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา โดยมีข้อแนะน า

และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สัญญาจ้างท่ัวไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่าง
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เป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

  

                 ๒.    คณุสมบตัิของผู้ยืน่ขอ้เสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับ

การยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ใน

บัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการ

ด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มี

อาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
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ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม

กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนใน

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น

คู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e 

- GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะ

เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น

คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจ

จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน

ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสาร



ดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติ

บุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้า

มี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัท

มหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้

มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 

พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็น

บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึง

การเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ

ผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่

มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่น

ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ

การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของ

ผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาใบจดทะเบียน

พานิช (ถ้ามี) 

                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ท้ังหมด



ท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบ

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอ

ด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสาร

ส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อยา่งน้อยตอ้งมเีอกสาร

ดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบ

อ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ

ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตน

ของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้ หากผู้รับมอบ

อ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตาม

กฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมด

ท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบ

ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอ

ด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสาร

ส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 



Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย

ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง

ครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยัน

ตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็น

เงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดย

เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ 

ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคา

รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลข

และตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิด

ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืน

ราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน

ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้

เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอ

ก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับถัดจาก

วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควร

ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและ

เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสีย

ก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวด

ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑  ระหว่าง

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

เป็นเกณฑ์ 

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอ

ราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ 

โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสาร

ส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 

PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอ

ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และ

ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา 

แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่

โรงเรียนผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมี

ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๕(๑) 

หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ี

มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก

การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ

พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็น

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ



คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการ

แข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนจะ

พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่

โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้

ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ใน

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวง

ไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียน

เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอ

ราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท า

ความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัเกณฑแ์ละสิทธใินการพจิารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสิน

โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการ

พิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา



จาก ราคารวม 

                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมี

คุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอ

ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่

ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ี

โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น

ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอราย

อื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณา

ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย

นั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ

จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอใน

การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไป

จากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความ

ได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา



ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้

ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่

รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริง

ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับ

ราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็

ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือ

เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ

พิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และ

ให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ

เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังโรงเรียน

จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ

ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับ

การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่น

ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น

เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอ

แทน เป็นต้น 

                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคา

ต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะ

ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อได้ว่า 

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นท่ีรับฟัง

ได ้โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น

ข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียน อาจ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า



มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวด

ราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี

ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน

อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ

เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสญัญาจา้ง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก

วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน

เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดย

ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่าย

ให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหน้า

นั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 

                          ๖.๓     หนังสอืค้ าประกันของธนาคาร

ภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ 

(๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน 

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท

เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

อนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารท่ี

คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 



                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย

ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง

แล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย 

ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งโรงเรียน ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจา่ยเงนิ 

                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวม

ภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น 

จ านวน ๕ งวด ดังนี ้

                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อย

ละ ๑๗ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๗ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

(ทุกวันที่เปิดเรียน เปิดเรียนชดเชย เว้นวันหยุดราชการ)ให้

แล้วเสร็จภายใน ๑๗ วัน 

                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อย

ละ ๒๑ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน

มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ทุก

วันที่เปิดเรียน เปิดเรียนชดเชย เว้นวันหยุดราชการ) ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๒๑ วัน 

                          งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อย

ละ ๒๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๒-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ทุก

วันที่เปิดเรียน เปิดเรียนชดเชย เว้นวันหยุดราชการ) ให้แล้ว

เสร็จภายใน ๒๐ วัน 



                          งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อย

ละ ๒๒ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ประจ าเดือน

สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างวันท่ี ๑-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ทุกวันที่

เปิดเรียน เปิดเรียนชดเชย เว้นวันหยุดราชการ ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๒๒ วัน 

                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อย

ละ ๒๐ ของค่าจ้าง เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้ว

เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ  และ

โรงเรียน ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

                 ๘.    อตัราคา่ปรบั 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้าย

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนังสือจะก าหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไป

จ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

โรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็น

จ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้าง

นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา

ร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 

                 ๙.    การรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง

ได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุ

ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่อง

ของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า       นับถัด

จากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ



ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจาก

วันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธใินการยืน่ขอ้เสนอและอืน่ ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงิน

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้

ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 

ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 

ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย

เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม

กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามา

จากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง

หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือ

ไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศ

ไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดย

เรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง

เรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น

ให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) 

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่

ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดังระบุไว้



ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้

ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้อง

ให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข 

หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงาน

อัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ

ตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น

ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างใน

กรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก

โรงเรียนไม่ได ้

                                   (๑)    ไม่ได้รบัการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัด

จ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ี

ชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมี

ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น

ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอ

ราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ 

(๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ 



                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและ

ระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูป้ระกอบการ 

                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม

สัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่าน

เกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ

โรงเรียน ไว้ชั่วคราว 

  

โรงรียน อบจ. สาธิตร่วมพัฒนา 

 ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

 


