
 

ประกาศโรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือโครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
                 โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือโครงการจดัซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม ดว้ยวธีิประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน ๕๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหม่ืน
หกพนับาทถว้น) ตามรายการ ดงัน้ี 
   เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นระดบัปฐมวยั จ านวน ๑   รายการ 

 

 
                 ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่
ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือให้เป็นผูท้ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้
อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
                 ๖. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมี้อาชีพให้ขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอให้แก่โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 
                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งให้
สละเอกสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : 
e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 
 
 
 
 
 



 
                ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๒ มีนาคม 
๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วนัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                
 ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.surat๑.go.th,www.swsawang.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๗๗๙๖๐๑๘๑ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  

  
ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 
  

(นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน) 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ 
 

  
หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP 
ไดต้ั้งแต่วนัท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่ ๒/๒๕๖๔ 

การซ้ือโครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม 
ตามประกาศ โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ 

ลงวนัที ่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
                  โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงัน้ี 

   เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นระดบัปฐมวยั จ านวน ๑   รายการ 
 

พสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะ
เฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด 
ดงัต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายทัว่ไป 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว เน่ืองจาก
เป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ี
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือให้เป็นผูท้ิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 
ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๖    มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอให้แก่ โรงเรียน ณ วนัประกาศ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอได้
มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                           (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือ
บริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน หรือ
ส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ให้ยืน่ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วม
คา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ 
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบ
บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบอ านาจซ่ึงติดอากร
แสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ทั้งน้ีหากผูรั้บมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดา
ตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
   
   



                                   (๓)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ 
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้ง
แนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนด
ไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น พร้อมทั้ง
หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้ง
ตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให้ ณ โรงเรียนวดั
สว่างอารมณ์ 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า ๕ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา ผู ้
ยืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก โรงเรียน ให้ส่งมอบพสัดุ 
                          ๔.๔     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ คุณลกัษณะเฉพาะของ
ครุภณัฑส์นามเด็กเล่น ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐาน
ดงักล่าวน้ี โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อ  านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาล็อก ผู ้
ยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วนั 
                          ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน ๑ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสาร
ตามท่ี โรงเรียน ก าหนด โดยลงลายมือผูย้ืน่ขอ้เสนอพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก  ากบัในเอกสารดว้ย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารท่ีจดัส่ง
หรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖(๒) เพ่ือใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัท่ี ๙ 
มีนาคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ 
                ทั้งน้ี โรงเรียนจะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ โรงเรียน
จะคืนให้แก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถว้นและเขา้ใจ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วนัท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๔  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบการจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์
                          เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด 
 



                          ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF 
File ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มูล (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูย้ืน่
ขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน ตามขอ้ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา
ขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่า
มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอราย
นั้นมิใช่เป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระท าดงักล่าวและไดใ้ห้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงเรียน 
                          ๔.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีก  าหนด 
                                   (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้
                                   (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินโดยใช้
หลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่
ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับ
พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุท่ีจะขายไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียนก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 
หรือเป็นการผดิพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นในบญัชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 



                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผูย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เทจ็จริงเพ่ิมเติมได ้โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับราคา 
หรือไม่ท าสัญญา หากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจ
พิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่
พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินของ โรงเรียนเป็น
เด็ดขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือ
ไดว้่าการยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นตน้ 
                               ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะให้ผูย้ืน่ขอ้เสนอนั้น
ช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือไดว้่า ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น ทั้งน้ี ผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการ
กระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หน้าท่ีในการเสนอราคา 
หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ นบั
แต่วนัท่ีท  าขอ้ตกลงซ้ือโรงเรียนจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ 
หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซ้ือ
ขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ กบัโรงเรียนภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยดึถือไว้
ในขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟทน์ั้นช าระต่อ
เจา้หนา้ท่ีในวนัท าสัญญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงั
ระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอตัราส่วนของพสัดุท่ีซ้ือซ่ึงโรงเรียน ไดรั้บมอบไวแ้ลว้ 



                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียน จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวงแลว้ให้แก่ผูย้ืน่
ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูข้าย เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นตามสัญญาซ้ือขายหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และ
โรงเรียน ไดต้รวจรับมอบส่ิงของไวเ้รียบร้อยแลว้ 
                 ๘.    อตัราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลงซ้ือขายเป็นหนงัสือ ให้
คิดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบต่อวนั 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงซ้ือเป็น
หนงัสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี      นบัถดั
จากวนัท่ี โรงเรียน ไดรั้บมอบส่ิงของ โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้
ความช ารุดบกพร่อง 
   
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได ้ต่อเม่ือโรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ แลว้เท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ี
มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูข้าย
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่
วนัท่ีผูข้ายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน
ได ้
                                   (๒)    จดัการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี 
                          ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนด 
ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้าประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี มีความขดัหรือแยง้กนั ผูย้ืน่ขอ้เสนอ
จะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของโรงเรียน ค าวินิจฉยัดงักล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ 
เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก
โรงเรียนไม่ได ้



                                   (๑)    โรงเรียนไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บจดัสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัซ้ือ
คร้ังน้ีต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือ
เจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความใน
กฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูข้ายตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมาย
และระเบียบไดก้  าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ 
                             โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสัญญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูข้ายเพ่ือ
น ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
                             ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบั
โรงเรียน ไวช้ัว่คราว 
 

โรงเรียนวดัสว่างอารมณ์ 
 ๑๘ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 

 


