
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน                               

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

-------------------------------------- 
 โรงเรียนกีฬาจั งหวัด ศรีสะ เกษ  มี ความประสงค์ จะประกวดราคาจ้ าง เหมาประกอบ                    
อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้ งนี้                    
เป็นเงินทั้งสิ้น 6,840,000.-บาท (หกล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)    

             ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.  ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ วคราวเนื่ องจากเป็ นผู้ ที่ ไม่ผ่ าน เกณ ฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ ง านของผู้ รับจ้ างตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพร่ในระบ บเครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง 
 5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น 
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7.  เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8.  ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 9.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อต้ องลงทะเบี ยน ใน ระบ บ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภ าครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์                            
(Electronic  Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
              11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 
    12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

-ร่าง- 



๒ 
 

  13.  ผู้ ยื่ นข้อเสนอซึ่ งได้ รับคัด เลื อกเป็ นคู่ สัญญาต้องรับและจ่ ายเงินผ่ านบัญชี ธนาคาร                         
เว้นแต่ การจ่ าย เงินแต่ ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค่ า ไม่ เกิ นสามหมื่ นบ าทคู่ สัญ ญ าอาจจ่ าย เป็ น เงินสดก็ ได้                              
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 1 4 . ผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ ต้ อ งมี ผ ล ง าน ป ระ เภ ท เดี ย ว กั น กั บ ง าน ที่ ป ร ะ ก ว ด ร า ค า จ้ า ง                            
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 3,420,000.-บาท (สามล้ านสี่ แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต้องเป็นสัญญาเดียว                       
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ 
   15 . ผู้ ยื่ นข้อ เสนอและแม่ครั วต้ องผ่ านการอบรมหลักสู ตรสุ ขาภิ บาลอาหารสำหรับ                                
ผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบสำเนาเอกสารผ่านการอบรมและ                     
รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ         

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ................................................................ ระหว่างเวลา..........................น.  ถึง..................................น. 
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ ๑,5๐๐.-บาท                        
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร  ตั้ งแต่วันที่  
..................................................................... ถึงวันที่ .................................. ........................... โดยดาวน์โหลด
เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ได้ภายหลังจากการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จนถึงก่อนวันเสนอราคา    

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sskss.ac.th  หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  045-616391  ในวันและเวลาราชการ 

     ประกาศ ณ วันที่           มีนาคม  พ.ศ. 2565 

     

สิบเอก 

                                                                       (เสกสันต์  ชุ่มอภัย) 
                                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
                                                 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

http://www.sskss.ac.th/

