
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  

เลขที่  1 / 2561 

การจ้างครูชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาอังกฤษ  ประจ าปีการศึกษา  2561 

ตามประกาศโรงเรียนวาปีปทุม  ลงวันที่  20  เมษายน  2561 
 

----------------------------------------- 
 

 โรงเรียนวาปีปทุม    ซึ่งต่อไปนี้   เรียกว่า  “โรงเรียน”    มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างครู
ชาวต่างประเทศปฏิบัติหน้าท่ีสอบภาษาอังกฤษ   จ านวน   3   อัตรา   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด   ดังต่อไปนี้ 

 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
  (1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

 2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว   เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสาร สนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน 
วาปีปทุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  2  ส่วน คือ 

 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น  
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
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ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
 (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 
 (4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

ท้ังนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี  1 
ครบถ้วน   ถูกต้องแล้ว   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี  1   ตามแบบใน
ข้อ  1.6 (1)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1  ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF  File (Portable 
Document Format) 

 3.2 ส่วนที่ 2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ท้ังนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วน ท่ี  2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2  ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 4. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ยื่ นข้ อ เสนอ ต้องยื่น ข้ อ เสนอและ เสนอราคาทางระบบ จัดซื้ อ จัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
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 ราคาท่ี เสนอจะต้องเสนอก าหนดยื นราคาไม่ น้ อยกว่ า  60  วัน ต้ั งแต่วั นเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน  10  เดือน  (304  วัน)   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มท างาน2 
 4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอ 
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.5 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี  30  เมษายน  2561  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30  น.  และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวาปีปทุมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
ตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่  หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ  1.5 (2)  และคณะกรรมการฯ    เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ  จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนวาปีปทุมจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาท่ี เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ ม  และภาษีอื่ นๆ  (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ท่ีก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
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  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนีโ้รงเรียนจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
  5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโรงเรียนจะพิจารณาจาก
ราคารวม 
 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ  4  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น   หรือเป็น
การผิดพลาดเล็กน้อย  คณะกรรมการฯ  อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี
ดังต่อไปนี ้
  (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อ เสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนวาปีปทุม 
  (2) ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้โรงเรียนมี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ  ไม่รับราคา  หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการ

http://www.gprocurement.go.th/
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ยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น4 

  ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียนจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น4 ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

 6. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา  ดังระบุในข้อ  1.3  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียน  ภายใน  7  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5   ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้
ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็คหรือดราฟ ท์ ท่ี ธน าคารเซ็น ส่ั ง จ่าย ให้ แก่ โรงเรียน  ซึ่ ง เป็ น เช็คหรือดราฟ ท์ 
ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ  1.4 (2)  หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ  1.4 (2) 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งโรงเรียนได้รับมอบไว้แล้ว  

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 7.1 (ส าหรับการจ้างท่ีจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างครั้งเดียว) 
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  โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานถูกต้องและครบถ้วน
ตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง และโรงเรียนได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว  
   7.2 (ส าหรับการจ้างท่ีจ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด) 
  โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ัง
ปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  10  งวด ดังนี้ 

 งวดท่ี 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  14  พฤษภาคม  2561 – 15  มิถุนายน  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  มิถุนายน  2561 – 15  กรกฎาคม  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  กรกฎาคม  2561 – 15  สิงหาคม  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  สิงหาคม  2561 – 15  กันยายน  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 5  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  กันยายน  2561 – 15  ตุลาคม  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 6  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  ตุลาคม  2561 – 15  พฤศจิกายน  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 7  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  พฤศจิกายน  2561 – 15  ธันวาคม  2561     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 8  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  ธันวาคม  2561 – 15  มกราคม  2562     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
       งวดท่ี 9  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการสอนต้ังแต่
วันท่ี  16  มกราคม  2562 – 15  กุมภาพันธ์  2562     ให้แล้วเสร็จภายใน   30   วัน    และคณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
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                 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ  10  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท าการ
สอนต้ังแต่วัน ท่ี  16  กุมภาพันธ์  2562 – 15  มีนาคม  2562  ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  และ
คณะกรรมการได้ตรวจรับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้ว 

 8. อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 8.1 กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ  10  ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
 8.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน  
ในอัตราร้อยละ  0.10  ของราคาค่าจ้าง  

 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  หรือท า
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า  10  เดือน  นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  1  วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...... -.….ของราคาค่าจ้าง
ท้ังหมด แต่ท้ังนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกันหรือ
หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3)    ให้แก่โรงเรียนก่อน
การรับเงินล่วงหน้านั้น  

11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอืน่ๆ 
      11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ  โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณ
เงินรายได้สถานศึกษาแล้วเท่านั้น 
 11.2 เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง  และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื ่องานจ้าง ดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
 (1) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
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 (2) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่น  
ท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 11.3 ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงโรงเรียน ไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท ำสญัญำหรือขอ้ตกลงจำ้งเป็น
หนงัสือภำยในเวลำที่ก  ำหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ 7  โรงเรียน จะริบหลกัประกนักำรยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจำก
ผูอ้อกหนังสือค ้ำประกนักำรยืน่ขอ้เสนอทนัที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใชค้วำมเสียหำยอ่ืน (ถำ้มี) รวมทั้ง
จะพจิำรณำให้เป็นผูท้ิ้งงำนตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ 
 11.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 11.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอ 
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
 11.6 โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี ต่อไปนี้ ได้  โดยท่ี ผู้ยื่ นข้อเสนอ 
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้  
  (1) โรงเรียน  ไม่ ได้รับการจัดสรรเงิน ท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับ จัดสรร 
แต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใด 
ในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 โรงเรียนสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
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 ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับโรงเรียนไว้ชั่วคราว 

 
 

โรงเรียนวาปีปทุม 
 
 

20  เมษายน  2561 
 
 


