เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยว���ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)
เลขท�� ........................
การจ�างเหมาประกอบอาหารกลางว�น(ปร�งสำเร�จ) ภาคเร�ยนท�� ๒ ป�การศ�กษา ๒๕๖๒
ตามประกาศ โรงเร�ยนเทศบาล ๒ สาม�คค�ว�ฒนา
ลงว�นท��
ต�ลาคม ๒๕๖๒
โรงเร�ยนเทศบาล ๒ สาม�คค�ว�ฒนา ซ��งต�อไปน��เร�ยกว�า "โรงเร�ยน" ม�ความประสงค�จะ ประกวดราคาจ�าง
เหมาประกอบอาหารกลางว�น(ปร�งสำเร�จ) ภาคเร�ยนท�� ๒ ป�การศ�กษา ๒๕๖๒ ด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (ebidding) ณ โรงเร�ยนเทศบาล ๒ สาม�คค�ว�ฒนา อ.เม�อง จ.ยโสธร โดยม�ข�อแนะนำและข�อกำหนดด�งต�อไปน��
๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�
๑.๑ รายละเอ�ยดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท��กำหนดไว�ในระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�
๑.๓ ส�ญญาจ�างทำของ
๑.๔ แบบหน�งส�อค�ำประก�น
(๑) หล�กประก�นส�ญญา
๑.๕ บทน�ยาม
(๑) ผ��ท�ม�ผลประโยชน�ร�วมก�น
(๒) การข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม
๑.๖ แบบบ�ญช�เอกสารท��กำหนดไว�ในระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�
(๑) บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑
(๒) บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒
๒. ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย�นข�อเสนอ
๒.๑ ม�ความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย
๒.๓ ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ
๒.๔ ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อทำส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�
ช��วคราว เน��องจากเป�นผ��ท�ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร�ฐมนตร�ว�าการ
กระทรวงการคล�งกำหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

๒.๕ ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช�อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท�งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท�งงาน
ของหน�วยงานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ�ท�งงานเป�นห��นส�วนผ��
จ�ดการ กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อำนาจในการดำเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย
๒.๖ ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและ
การบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐกำหนดในราชก�จจาน�เบกษา
๒.๗ เป�นบ�คคลธรรมดาหร�อน�ต�บ�คคลผ��ม�อาช�พร�บจ�างงานท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�ง
กล�าว
๒.๘ ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย�นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก�โรงเร�ยน ณ
ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระทำการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมในการ
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน��
๒.๙ ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข��นศาลไทยเว�นแต�ร�ฐบาล
ของผ��ย�นข�อเสนอได�ม�คำส��งให�สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน��น
๒.๑๐ ผ��ย�นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง
๒.๑๑ ม�ผลงานประเภทเด�ยวก�นก�บงานประกวดราคาจ�าง ในวงเง�นไม�น�อยกว�า ๗๕๖,๖๓๐
บาท (เจ�ดแสนห�าหม��นหกพ�นหกร�อยสามส�บบาทถ�วน)
๓. หล�กฐานการย��นข�อเสนอ
ผ��ย�นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหล�กฐานย��นมาพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�าง
ภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� โดยแยกเป�น ๒ ส�วน ค�อ
๓.๑ ส�วนท�� ๑ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��
(๑) ในกรณ�ผ�ย�นข�อเสนอเป�นน�ต�บ�คคล
(ก) ห�างห��นส�วนสาม�ญหร�อห�างห��นส�วนจำก�ด ให�ย�นสำเนาหน�งส�อร�บรองการจด
ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล บ�ญช�รายช��อห��นส�วนผ��จ�ดการ ผ��ม�อำนาจควบค�ม (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองสำเนาถ�กต�อง
(ข) บร�ษ�ทจำก�ดหร�อบร�ษ�ทมหาชนจำก�ด ให�ย�นสำเนาหน�งส�อร�บรองการจด
ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล หน�งส�อบร�คณห�สนธ� บ�ญช�รายช��อกรรมการผ��จ�ดการ ผ��ม�อำนาจควบค�ม (ถ�าม�) และบ�ญช�ผ�ถ�อห��นราย
ใหญ� (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองสำเนาถ�กต�อง
(๒) ในกรณ�ผ�ย�นข�อเสนอเป�นบ�คคลธรรมดาหร�อคณะบ�คคลท��ม�ใช�น�ต�บ�คคล ให�ย�น
สำเนาบ�ตรประจำต�วประชาชนของผ��น�น สำเนาข�อตกลงท��แสดงถ�งการเข�าเป�นห��นส�วน (ถ�าม�) สำเนาบ�ตรประจำต�ว
ประชาชนของผ��เป�นห��นส�วน หร�อสำเนาหน�งส�อเด�นทางของผ��เป�นห��นส�วนท��ม�ได�ถ�อส�ญชาต�ไทย พร�อมท��งร�บรองสำเนา
ถ�กต�อง

(๓) ในกรณ�ผ�ย�นข�อเสนอเป�นผ��ย�นข�อเสนอร�วมก�นในฐานะเป�นผ��ร�วมค�า ให�ย�นสำเนา
ส�ญญาของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามท��ระบ�ไว�ใน (๑) หร�อ (๒) ของผ��ร�วมค�า แล�วแต�กรณ�
(๔) เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ
(๔.๑) สำเนาใบทะเบ�ยนพาณ�ชย� (ถ�าม�)
(๔.๒) สำเนาใบทะเบ�ยนภาษ�ม�ลค�าเพ��ม (ถ�าม�)
(๕) บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ท��งหมดท��ได�ย�นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ด
จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๑) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ท��งน�� เม��อผ��ย�นข�อเสนอดำเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ครบ
ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๑)
ให�โดยผ��ย�นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส�วนท�� ๒ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��
(๑) ในกรณ�ท�ผ�ย�นข�อเสนอมอบอำนาจให�บ�คคลอ��นกระทำการแทนให�แนบหน�งส�อมอบ
อำนาจซ��งต�ดอากรแสตมป�ตามกฎหมาย โดยม�หล�กฐานแสดงต�วตนของผ��มอบอำนาจและผ��ร�บมอบอำนาจ ท��งน�� หากผ��
ร�บมอบอำนาจเป�นบ�คคลธรรมดาต�องเป�นผ��ท�บรรล�น�ต�ภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน��น
(๒) เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ
(๒.๑) หน�งส�อมอบอำนาจ (ถ�าม�)
(๒.๒) ใบร�บรองแพทย�
(๒.๓) หน�งส�อร�บรองผลงานประเภทเด�ยวก�นก�บงานประกวดราคาจ�างในวงเง�น
ไม�น�อยกว�า ๗๕๖,๖๓๐ บาท
(๓) บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ท��งหมดท��ได�ย�นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ด
จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๒) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ท��งน�� เม��อผ��ย�นข�อเสนอดำเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ครบ
ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๖ (๒)
ให�โดยผ��ย�นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผ��ย�นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย
อ�เล�กทรอน�กส�ตามท��กำหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� โดยไม�ม�เง��อนไขใดๆ ท��งส��น และจะต�องกรอก
ข�อความให�ถ�กต�องครบถ�วน พร�อมท��งหล�กฐานแสดงต�วตนและทำการย�นย�นต�วตนของผ��ย�นข�อเสนอโดยไม�ต�องแนบใบ
เสนอราคาในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป�นเง�นบาทและเสนอราคาได�เพ�ยงคร��งเด�ยวและราคา
เด�ยวโดยเสนอราคารวม และหร�อราคาต�อหน�วย และหร�อต�อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถ�กต�อง
ท��งน�� ราคารวมท��เสนอจะต�องตรงก�นท��งต�วเลขและต�วหน�งส�อ ถ�าต�วเลขและต�วหน�งส�อไม�ตรงก�น ให�ถ�อต�วหน�งส�อเป�น
สำค�ญ โดยค�ดราคารวมท��งส��นซ��งรวมค�าภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ภาษ�อากรอ��น และค�าใช�จ�ายอ��นๆ ท��งปวงไว�แล�ว
ราคาท��เสนอจะต�องเสนอกำหนดย�นราคาไม�น�อยกว�า ๑๕๐ ว�น ต��งแต�ว�นเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดย�นราคา ผ��ย�นข�อเสนอต�องร�บผ�ดชอบราคาท��ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคาม�ได�
๔.๓ ผ��ย�นข�อเสนอจะต�องเสนอกำหนดเวลาดำเน�นการแล�วเสร�จไม�เก�น ๑๓๔ ว�น น�บถ�ดจาก
ว�นลงนามในส�ญญาจ�างหร�อจากว�นท��ได�ร�บหน�งส�อแจ�งจาก โรงเร�ยน ให�เร��มทำงาน
๔.๔ ก�อนเสนอราคา ผ��ย�นข�อเสนอควรตรวจด�ร�างส�ญญา แบบร�ป และรายละเอ�ยด ฯลฯ ให�ถ�
ถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอ�เล�กทรอน�กส�ท�งหมดเส�ยก�อนท��จะตกลงย��นเสนอราคาตามเง��อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ�างอ�เล�กทรอน�กส�
๔.๕ ผ��ย�นข�อเสนอจะต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย
อ�เล�กทรอน�กส� ในว�นท�� ........................ ระหว�างเวลา ........................ น. ถ�ง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให�ถ�อตามเวลาของระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�เป�นเกณ��
เม��อพ�นกำหนดเวลาย��นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�ร�บเอกสารการย��นข�อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด�ดขาด
๔.๖ ผ��ย�นข�อเสนอต�องจ�ดทำเอกสารสำหร�บใช�ในการเสนอราคาในร�ปแบบไฟล�เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผ��ย�นข�อเสนอต�องเป�นผ��ร�บผ�ดชอบตรวจสอบความครบถ�วน
ถ�กต�อง และช�ดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท��จะย�นย�นการเสนอราคา แล�วจ�งส�งข�อม�ล (Upload) เพ��อเป�นการ
เสนอราคาให�แก�โรงเร�ยนผ�านทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�
๔.๗ คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะดำเน�นการตรวจสอบ
ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย�นข�อเสนอแต�ละรายว�า เป�นผ��ย�นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย�นข�อเสนอรายอ��นตามข�อ ๑.๕
(๑) หร�อไม� หากปรากฏว�าผ��ย�นข�อเสนอรายใดเป�นผ��ย�นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย�นข�อเสนอรายอ��น คณะ
กรรมการฯ จะต�ดรายช��อผ��ย�นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นน��นออกจากการเป�นผ��ย�นข�อเสนอ
หากปรากฏต�อคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ว�า ก�อนหร�อในขณะท��
ม�การพ�จารณาข�อเสนอ ม�ผ�ย�นข�อเสนอรายใดกระทำการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมตามข�อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เช��อว�าม�การกระทำอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม คณะกรรมการฯ จะต�ดรายช��อ
ผ��ย�นข�อเสนอรายน��นออกจากการเป�นผ��ย�นข�อเสนอ และโรงเร�ยนจะพ�จารณาลงโทษผ��ย�นข�อเสนอด�งกล�าวเป�นผ��ท�งงาน
เว�นแต�โรงเร�ยนจะพ�จารณาเห�นว�าผ��ย�นข�อเสนอรายน��นม�ใช�เป�นผ��ร�เร��มให�ม�การกระทำด�งกล�าวและได�ให�ความร�วมม�อ
เป�นประโยชน�ต�อการพ�จารณาของโรงเร�ยน
๔.๘ ผ��ย�นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต� ด�งน��
(๑) ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

(๒) ราคาท��เสนอจะต�องเป�นราคาท��รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม และภาษ�อ�นๆ (ถ�าม�) รวมค�าใช�
จ�ายท��งปวงไว�ด�วยแล�ว
(๓) ผ��ย�นข�อเสนอจะต�องลงทะเบ�ยนเพ��อเข�าส��กระบวนการเสนอราคา ตามว�น เวลา ท��
กำหนด
(๔) ผ��ย�นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท��เสนอแล�วไม�ได�
(๕) ผ��ย�นข�อเสนอต�องศ�กษาและทำความเข�าใจในระบบและว�ธ�การเสนอราคาด�วยว�ธ�
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ของกรมบ�ญช�กลางท��แสดงไว�ในเว�บไซต� www.gprocurement.go.th
๕. หล�กเกณ��และส�ท��ในการพ�จารณา
๕.๑ ในการพ�จารณาผลการย��นข�อเสนอประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน�� โรงเร�ยนจะ
พ�จารณาต�ดส�นโดยใช�หล�กเกณ�� ราคา
๕.๒ การพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ
กรณ�ใช�หล�กเกณ��ราคาในการพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ โรงเร�ยน จะพ�จารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผ��ย�นข�อเสนอรายใดม�ค�ณสมบ�ต�ไม�ถ�กต�องตามข�อ ๒ หร�อย��นหล�กฐานการย��นข�อ
เสนอไม�ถ�กต�อง หร�อไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หร�อย��นข�อเสนอไม�ถ�กต�องตามข�อ ๔ คณะกรรมการพ�จารณาผลการ
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะไม�ร�บพ�จารณาข�อเสนอของผ��ย�นข�อเสนอรายน��น เว�นแต� ผ��ย�นข�อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคน�คหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของพ�สด�ท�จะจ�างไม�ครบถ�วน หร�อเสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไป
จากเง��อนไขท��โรงเร�ยนกำหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ในส�วนท��ม�ใช�สาระสำค�ญและ
ความแตกต�างน��นไม�ม�ผลทำให�เก�ดการได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบต�อผ��ย�นข�อเสนอรายอ��น หร�อเป�นการผ�ดพลาดเล�กน�อย คณะ
กรรมการฯ อาจพ�จารณาผ�อนปรนการต�ดส�ทธ�ผ�ย�นข�อเสนอรายน��น
๕.๔ โรงเร�ยนสงวนส�ทธ�ไม�พ�จารณาข�อเสนอของผ��ย�นข�อเสนอโดยไม�ม�การผ�อนผ�น ในกรณ�ด�ง
ต�อไปน��
(๑) ไม�ปรากฏช��อผ��ย�นข�อเสนอรายน��นในบ�ญช�ผ�ร�บเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�
ทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� หร�อบ�ญช�รายช��อผ��ซ�อเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ทางระบบการจ�ด
ซ��อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส�ของโรงเร�ยน
(๒) ไม�กรอกช��อผ��ย�นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ��อจ�ดจ�างด�วย
อ�เล�กทรอน�กส�
(๓) เสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไปจากเง��อนไขท��กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา
อ�เล�กทรอน�กส�ท�เป�นสาระสำค�ญ หร�อม�ผลทำให�เก�ดความได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก�ผ�ย�นข�อเสนอรายอ��น
๕.๕ ในการต�ดส�นการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อในการทำส�ญญา คณะกรรมการ
พ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อโรงเร�ยน ม�ส�ทธ�ให�ผ�ย�นข�อเสนอช��แจงข�อเท�จจร�งเพ��มเต�มได� โรงเร�ยนม�
ส�ทธ�ท�จะไม�ร�บข�อเสนอ ไม�ร�บราคา หร�อไม�ทำส�ญญา หากข�อเท�จจร�งด�งกล�าวไม�ม�ความเหมาะสมหร�อไม�ถ�กต�อง

๕.๖ โรงเร�ยนทรงไว�ซ�งส�ทธ�ท�จะไม�ร�บราคาต�ำส�ด หร�อราคาหน��งราคาใด หร�อราคาท��เสนอท��ง
หมดก�ได� และอาจพ�จารณาเล�อกจ�างในจำนวน หร�อขนาด หร�อเฉพาะรายการหน��งรายการใด หร�ออาจจะยกเล�กการ
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�โดยไม�พ�จารณาจ�ดจ�างเลยก�ได� ส�ดแต�จะพ�จารณา ท��งน�� เพ��อประโยชน�ของทางราชการเป�น
สำค�ญ และให�ถ�อว�าการต�ดส�นของโรงเร�ยนเป�นเด�ดขาด ผ��ย�นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�าใช�จ�าย หร�อค�าเส�ยหายใดๆ ม�ได�
รวมท��งโรงเร�ยนจะพ�จารณายกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�และลงโทษผ��ย�นข�อเสนอเป�นผ��ท�งงาน ไม�ว�าจะเป�นผ��
ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกหร�อไม�ก�ตาม หากม�เหต�ท�เช��อถ�อได�ว�าการย��นข�อเสนอกระทำการโดยไม�ส�จร�ต เช�น การ
เสนอเอกสารอ�นเป�นเท�จ หร�อใช�ช�อบ�คคลธรรมดา หร�อน�ต�บ�คคลอ��นมาย��นข�อเสนอแทน เป�นต�น
ในกรณ�ท�ผ�ย�นข�อเสนอรายท��เสนอราคาต�ำส�ด เสนอราคาต�ำจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจดำเน�น
งานตามเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ได� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อ
โรงเร�ยน จะให�ผ�ย�นข�อเสนอน��นช��แจงและแสดงหล�กฐานท��ทำให�เช��อได�ว�า ผ��ย�นข�อเสนอสามารถดำเน�นงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�เสร�จสมบ�รณ� หากคำช��แจงไม�เป�นท��ร�บฟ�งได� โรงเร�ยน ม�ส�ทธ�ท�จะไม�ร�บข�อเสนอหร�อไม�
ร�บราคาของผ��ย�นข�อเสนอรายน��น ท��งน�� ผ��ย�นข�อเสนอด�งกล�าวไม�ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายหร�อค�าเส�ยหายใดๆ จาก
โรงเร�ยน
๕.๗ ก�อนลงนามในส�ญญาโรงเร�ยน อาจประกาศยกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หาก
ปรากฏว�าม�การกระทำท��เข�าล�กษณะผ��ย�นข�อเสนอท��ชนะการประกวดราคาหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�ผลประโยชน�ร�วม
ก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย�นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�นก�บผ��ย�นข�อเสนอ
รายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระทำการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา
๖. การทำส�ญญาจ�าง
ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะต�องทำส�ญญาจ�างตามแบบส�ญญา ด�งระบ�ในข�อ
๑.๓ หร�อทำข�อตกลงเป�นหน�งส�อก�บโรงเร�ยน ภายใน ๑ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�ง และจะต�องวางหล�กประก�น
ส�ญญาเป�นจำนวนเง�นเท�าก�บร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ได� ให�โรงเร�ยนย�ดถ�อไว�ในขณะ
ทำส�ญญา โดยใช�หล�กประก�นอย�างหน��งอย�างใดด�งต�อไปน��
๖.๑ เง�นสด
๖.๒ เช�คหร�อดราฟท�ท�ธนาคารส��งจ�ายให�แก�โรงเร�ยน โดยเป�นเช�คลงว�นท��ท�ทำส�ญญา หร�อก�อน
หน�าน��น ไม�เก�น ๓ ว�น ทำการของทางราชการ
๖.๓ หน�งส�อค�ำประก�นของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหน�งส�อค�ำประก�น ด�งระบ�ในข�อ
๑.๔ (๒) หร�อจะเป�นหน�งส�อค�ำประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ตามว�ธ�การท��กรมบ�ญช�กลางกำหนด
๖.๔ หน�งส�อค�ำประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�น หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย�ท�ได�ร�บอน�ญาตให�
ประกอบก�จการเง�นท�นเพ��อการพาณ�ชย�และประกอบธ�รก�จค�ำประก�น ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ตาม
รายช��อบร�ษ�ทเง�นท�นท��ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเว�ยนให�ทราบ โดยอน�โลมให�ใช�ตามต�วอย�างหน�งส�อค�ำประก�นของ
ธนาคารท��คณะกรรมการนโยบายกำหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย

หล�กประก�นน��จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ��ยภายใน ๑๕ ว�นน�บถ�ดจากว�นท��ผ�ชนะการประกวดราคา
อ�เล�กทรอน�กส� (ผ��ร�บจ�าง) พ�นจากข�อผ�กพ�นตามส�ญญาจ�างแล�ว
หล�กประก�นน��จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ��ย ตามอ�ตราส�วนของงานจ�างซ��งโรงเร�ยน ได�ร�บมอบไว�แล�ว
๗. ค�าจ�างและการจ�ายเง�น
โรงเร�ยนจะจ�ายค�าจ�างซ��งได�รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ตลอดจนภาษ�อ�น ๆ และค�าใช�จ�ายท��งปวงแล�ว
โดยถ�อราคาเหมารวมเป�นเกณ�� และกำหนดการจ�ายเง�นเป�น จำนวน ๕ งวด ด�งน��
งวดท�� ๑ เป�นจำนวนเง�นในอ�ตราร�อยละ ๒๐ ของค�าจ�าง เม��อผ��ร�บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน ส�งมอบ
อาหารกลางว�นพร�อมอาหารว�าง สำหร�บน�กเร�ยน ๑,๒๐๑ คน เป�นเวลา ๑๘ ว�น ให�แล�วเสร�จภายใน ๒๖ ว�น
งวดท�� ๒ เป�นจำนวนเง�นในอ�ตราร�อยละ ๒๐ ของค�าจ�าง เม��อผ��ร�บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน ส�งมอบ
อาหารกลางว�นพร�อมอาหารว�าง สำหร�บน�กเร�ยน ๑,๒๐๑ คน เป�นเวลา ๑๘ ว�น ให�แล�วเสร�จภายใน ๕๔ ว�น
งวดท�� ๓ เป�นจำนวนเง�นในอ�ตราร�อยละ ๒๐ ของค�าจ�าง เม��อผ��ร�บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน ส�งมอบ
อาหารกลางว�นพร�อมอาหารว�าง สำหร�บน�กเร�ยน ๑,๒๐๑ คน เป�นเวลา ๑๘ ว�น ให�แล�วเสร�จภายใน ๘๓ ว�น
งวดท�� ๔ เป�นจำนวนเง�นในอ�ตราร�อยละ ๒๐ ของค�าจ�าง เม��อผ��ร�บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน ส�งมอบ
อาหารกลางว�นพร�อมอาหารว�าง สำหร�บน�กเร�ยน ๑,๒๐๑ คน เป�นเวลา ๑๘ ว�น ให�แล�วเสร�จภายใน ๑๑๐ ว�น
งวดส�ดท�าย เป�นจำนวนเง�นในอ�ตราร�อยละ ๒๐ ของค�าจ�าง เม��อผ��ร�บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งานท��งหมดให�
แล�วเสร�จเร�ยบร�อยตามส�ญญา หร�อข�อตกลงจ�างเป�นหน�งส�อ หร�อข�อตกลงจ�างเป�นหน�งส�อ และโรงเร�ยน ได�ตรวจร�บ
มอบงานจ�าง
๘. อ�ตราค�าปร�บ
ค�าปร�บตามแบบส�ญญาจ�างแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� หร�อข�อตกลงจ�าง
เป�นหน�งส�อจะกำหนด ด�งน��
๘.๑ กรณ�ท�ผ�ร�บจ�างนำงานท��ร�บจ�างไปจ�างช�วงให�ผ�อ�นทำอ�กทอดหน��งโดยไม�ได�ร�บอน�ญาตจาก
โรงเร�ยน จะกำหนดค�าปร�บสำหร�บการ��า��นด�งกล�าวเป�นจำนวนร�อยละ๑๐.๐๐ ของวงเง�นของงานจ�างช�วงน��น
๘.๒ กรณ�ท�ผ�ร�บจ�างปฏ�บ�ต�ผ�ดส�ญญาจ�างนอกเหน�อจากข�อ ๘.๑ จะกำหนดค�าปร�บเป�นรายว�น
ในอ�ตราร�อยละ๐.๒๐ ของราคาค�าจ�าง
๙. การร�บประก�นความชำร�ดบกพร�อง
ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ซ�งได�ทำข�อตกลงเป�นหน�งส�อ หร�อทำส�ญญาจ�าง ตามแบบ
ด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ แล�วแต�กรณ� จะต�องร�บประก�นความชำร�ดบกพร�องของงานจ�างท��เก�ดข��นภายในระยะเวลาไม�น�อย
กว�า ๑ เด�อน น�บถ�ดจากว�นท�โ� รงเร�ยนได�ร�บมอบงาน โดยผ��ร�บจ�างต�องร�บจ�ดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ด�ด�งเด�ม
ภายใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�งความชำร�ดบกพร�อง
๑๐. ข�อสงวนส�ท��ในการย��นข�อเสนอและอ��น ๆ
๑๐.๑ เง�นค�าจ�างสำหร�บงานจ�างคร��งน�� ได�มาจากเง�นงบประมาณประจำป� พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในส�ญญาจะกระทำได�ต�อเม��อ โรงเร�ยนได�ร�บอน�ม�ต�เง�นค�าจ�างจากเง�นงบ
ประมาณประจำป� พ.ศ. ๒๕๖๓ แล�วเท�าน��น
๑๐.๒ เม��อโรงเร�ยนได�ค�ดเล�อกผ��ย�นข�อเสนอรายใด ให�เป�นผ��ร�บจ�าง และได�ตกลงจ�างตาม
ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�แล�ว ถ�าผ��ร�บจ�างจะต�องส��งหร�อนำส��งของมาเพ��องานจ�างด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ
และของน��นต�องนำเข�ามาโดยทางเร�อในเส�นทางท��ม�เร�อไทยเด�นอย�� และสามารถให�บร�การร�บขนได�ตามท��ร�ฐมนตร�ว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผ��ย�นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร�บจ�างจะต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสร�มการ
พาณ�ชยนาว� ด�งน��
(๑) แจ�งการส��งหร�อนำส��งของด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจ�าท�า ภายใน ๗
ว�น น�บต��งแต�ว�นท��ผ�ร�บจ�างส��งหร�อซ��อของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป�นของท��ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��นได�
(๒) จ�ดการให�ส�งของด�งกล�าวบรรท�กโดยเร�อไทย หร�อเร�อท��ม�ส�ทธ�เช�นเด�ยวก�บเร�อไทย
จากต�างประเทศมาย�งประเทศไทย เว�นแต�จะได�ร�บอน�ญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรท�กส��งของน��น โดยเร�ออ��นท��ม�ใช�เร�อ
ไทย ซ��งจะต�องได�ร�บอน�ญาตเช�นน��นก�อนบรรท�กของลงเร�ออ��น หร�อเป�นของท��ร�ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��น
(๓) ในกรณ�ท�ไม�ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ��ร�บจ�างจะต�องร�บผ�ดตามกฎหมายว�าด�วย
การส�งเสร�มการพาณ�ชยนาว�
๑๐.๓ ผ��ย�นข�อเสนอซ��งโรงเร�ยนได�ค�ดเล�อกแล�ว ไม�ไปทำส�ญญา หร�อข�อตกลงภายในเวลาท��ทาง
ราชการกำหนดด�งระบ�ไว�ในข�อ ๗ โรงเร�ยนจะร�บหล�กประก�นการย��นข�อเสนอ หร�อเร�ยกร�องจากผ��ออกหน�งส�อค�ำประก�น
การย��นข�อเสนอท�นท� และอาจพ�จารณาเร�ยกร�องให�ชดใช�ความเส�ยหายอ��น (ถ�าม�) รวมท��งจะพ�จารณาให�เป�นผ��ท�งงาน
ตามระเบ�ยบกระทรวงการคล�งว�าด�วยการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ
๑๐.๔ โรงเร�ยนสงวนส�ทธ��ท�จะแก�ไขเพ��มเต�มเง��อนไข หร�อข�อกำหนดในแบบส�ญญาให�เป�นไปตาม
ความเห�นของสำน�กงานอ�ยการส�งส�ด (ถ�าม�)
๑๐.๕ ในกรณ�ท�เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� ม�ความข�ดหร�อแย�งก�น
ผ��ย�นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต�ตามคำว�น�จฉ�ยของโรงเร�ยน คำว�น�จฉ�ยด�งกล�าวให�ถ�อเป�นท��ส�ด และผ��ย�นข�อเสนอไม�ม�ส�ทธ�
เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายใดๆ เพ��มเต�ม
๑๐.๖ โรงเร�ยน อาจประกาศยกเล�กการจ�ดจ�างในกรณ�ต�อไปน��ได� โดยท��ผ�ย�นข�อเสนอจะเร�ยก
ร�องค�าเส�ยหายใดๆ จากโรงเร�ยนไม�ได�
(๑) ไม�ได�ร�บการจ�ดสรรเง�นท��จะใช�ในการจ�ดจ�างหร�อได�ร�บจ�ดสรรแต�ไม�เพ�ยงพอท��จะทำ
การจ�ดจ�างคร��งน��ต�อไป
(๒) ม�การกระทำท��เข�าล�กษณะผ��ย�นข�อเสนอท��ชนะการจ�ดจ�างหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�
ผลประโยชน�ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย�นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�น
ก�บผ��ย�นข�อเสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระทำการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจ�ดจ�างคร��งน��ต�อไปอาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�โรงเร�ยน หร�อกระทบ
ต�อประโยชน�สาธารณะ
(๔) กรณ�อ�นในทำนองเด�ยวก�บ (๑) (๒) หร�อ (๓) ตามท��กำหนดในกฎกระทรวง ซ��งออก
ตามความในกฎหมายว�าด�วยการจ�ดซ��อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ
๑๑. การป��บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ�ยบ
ในระหว�างระยะเวลาการจ�าง ผ��ย�นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ร�บจ�างต�องปฏ�บ�ต�ตาม
หล�กเกณ��ท�กฎหมายและระเบ�ยบได�กำหนดไว�โดยเคร�งคร�ด
๑๒. การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการ
โรงเร�ยน สามารถนำผลการปฏ�บ�ต�งานแล�วเสร�จตามส�ญญาของผ��ย�นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อก
ให�เป�นผ��ร�บจ�างเพ��อนำมาประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการ
ท��งน�� หากผ��ย�นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกไม�ผ�านเกณ��ท�กำหนดจะถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อ
ทำส�ญญาก�บโรงเร�ยน ไว�ช�วคราว
โรงเร�ยนเทศบาล ๒ สาม�คค�ว�ฒนา
ต�ลาคม ๒๕๖๒

