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-ร่าง- 
 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  
เลขที.่.................................. 

การจ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565   

ตามประกาศ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  

ลงวันที่        มีนาคม  2565 
----------------------------------------- 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคา                  
จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปพ ร้อมบริการสำหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจั งหวัดศรีสะเกษ                            
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ  โรงเรียนกีฬา                         
จังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 สัญญาจ้างทำของ  
 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา  
  (2) หลักประกนัสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ วคราว เนื่ องจากเป็นผู้ที่ ไม่ ผ่ าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้ างตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน               
ณ  วั น ป ระก าศป ระก วดราค า อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  ห รื อ ไม่ เป็ น ผู้ ก ร ะท ำก าร อั น เป็ น ก ารขั ด ข ว าง 
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 

2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 

  2.14  ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อต้ อ งมี ผ ล งาน ป ระ เภ ท เดี ย วกั น กั บ งาน ที่ ป ระกวด ราค าจ้ า ง                            
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๔๒๐,๐๐๐.-บาท (สามล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต้องเป็นสัญญาเดียว                        
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือพร้อม             
แนบสำเนาสัญญาจ้างและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

       ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอและแม่ครัวต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิ บาลอาหารสำหรับ                                
ผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบสำเนาเอกสารผ่านการอบรมและ                     
รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

 ๓. หลักฐานการยืน่ข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
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 (๒) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอเป็ นบุ คคลธรรมดาหรือคณ ะบุ คคลที่ มิ ใช่นิ ติบุ คคล                               
ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน สำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย                             
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ   
                            (๔.๑)  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   
                            (๔.๒)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพรอ้มทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง   

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภ าครั ฐด้ วย อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ต าม แบ บ ใน ข้ อ  1 .6  (๑ ) โด ย ไม่ ต้ อ งแ น บ ใน รู ป แ บ บ  PDF File                               
(Portable Document Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 
1 .6  (1 ) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ ไม่ ต้ องแนบบั ญ ชี เอกสารส่ วนที่  1  ดั งกล่ าวในรู ปแบบ  PDF File                             
(Portable Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
 (3)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
                            (๓.๑) สำเนาสัญญาจ้างงานประเภทเดียวกัน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
     (๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
  (๔)  สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)  
 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภ าครั ฐด้ วย อิ เล็ กท รอนิ ก ส์  ต าม แบ บ ใน ข้ อ  1 .6  (๒ ) โด ย ไม่ ต้ อ งแ น บ ใน รู ป แ บ บ  PDF File                               
(Portable Document Format) 

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิ เล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชี เอกสารส่ วนที่  2                                 
ตามแบบในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องยื่ น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้ อจั ดจ้ างภ าครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
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 ราคาที่ เสนอจะต้ องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้ อยกว่ า 150 วัน ตั้ งแต่ วันเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 150 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ให้เริ่มทำงาน 
 ๔.๔ ก่ อ น เส น อ ราค า  ผู้ ยื่ น ข้ อ เส น อ ค วรต ร ว จ ดู ร่ า งสั ญ ญ า  ราย ล ะ เอี ย ด แ ล ะ                                       
ขอบเขตของงานฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.............................................ระหว่างเวลา  .............................  น. ถึง .................................น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)                        
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ตามข้อ 1.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนกีฬา                       
จังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ลค่ าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่กำหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
 ๔.๙  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา  

 ผู้ยื่ นข้อ เสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ                       
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน  ๓๔๒,๐๐๐.-บาท             
(สามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)  
 5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 
 5 .2  ห นั งสื อ ค้ ำป ระกั น อิ เล็ กท รอนิ กส์ ข องธน าคารภ าย ใน ป ร ะ เท ศตามแบ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้โรงเรียนตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ............................ระหว่างเวลา.......................น.                
ถึง ........................... น.  
 กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
กำหนดให้เป็นผู้เขา้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ                   
หรือผู้ ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ พิจารณาเห็นชอบ                            
รายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุด
หรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจาก           
ข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โรงเรียนกีฬา                    
จังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ ราคา 
  6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
                       กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   
จะพิจารณาจากราคารวม  
 6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ 
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ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 6.4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้ นในบัญชี รายชื่ อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกดิความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพ่ิมเติมได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคา ที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง                     
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเป็นเด็ดขาด 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ                     
ที่ ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก ็ตาม หากม ีเหต ุที ่เชื ่อถ ือ ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต                         
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืน่มายื่นขอ้เสนอแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสสะเกษ  

 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
   ๖.๘  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs  เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ  SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่า            
ราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐  ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ รายการ  
         ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs  
  ๖.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs  แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย                
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
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ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
จัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดงักล่าว  
           ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   

 ๗. การทำสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ภายใน 7 วัน น ับถัดจากวันที ่ได ้ร ับแจ้ง                   
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี ้
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นเช็คหรือ 
ดราฟทล์งวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
  7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลักประกันนี้ จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ ง โรงเรียนกีฬา                       
จังหวัดศรีสะเกษได้รับมอบไว้แล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ 
และค่ าใช้จ่ ายทั้ งปวงด้วยแล้ว    โดยถือราคาเหมารวมเป็น เกณฑ์   และกำหนดการจ่ายเงิน เป็ น                        
จำนวน ๑5 งวด ดังนี้   
  งวดที่  ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 4.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 4-๑๐ 
พฤษภาคม  ๒๕๖5 ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน   
 งวดที่   ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
พฤษภาคม  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน       
   งวดที่   ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.33 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ 
พฤษภาคม  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน  
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 งวดที่  ๔  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
มิถุนายน  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน     

 งวดที่   ๕  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
มิถุนายน  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
   งวดที่  ๖  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓0 
มิถุนายน  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑0 วัน   
   งวดที่  ๗  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
กรกฎาคม  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
 งวดที่   ๘  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
กรกฎาคม  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
 งวดที่  ๙  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.33  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒๑-31 
กรกฎาคม 2565  ให้แล้วเสร็จภายใน 11 วัน   
 งวดที่   ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
สิงหาคม  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน  
 งวดที่   ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
สิงหาคม 2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน  
 งวดที่  12 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 7.33  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 21-31 
สิงหาคม  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑1 วัน   
 งวดที่  13 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 1-10 
กันยายน  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑0 วัน  
 งวดที่  14 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.67  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริการสำหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ 11-20 
กันยายน  2565  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑0 วัน  
                 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 6.64  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และโรงเรียนได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

            ๙.  อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
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 9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรี ยนจะกำหนดค่ าปรั บสำหรั บการฝ่ าฝื นดั งกล่ าวเป็ นจำนวน ร้ อ ยล ะ  1 0 .0 0  ข อ งว ง เงิ น 
ของงานจ้างช่วงนั้น 
 9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.๑0 ของราคาค่าจ้าง  

 ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

 ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งได้ทำสัญญาจ้ างตามแบบดั งระบุ ในข้อ ๑.๓  
หรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่านับถัดจากวันที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง  

11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
      11.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2565  แล้วเท่านั้น 
 11.๒ เมื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง                    
และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 11.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 11.๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด                  
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ ได้                        
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากโรงเรียนได ้ 
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  (1) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำ
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใด  
ในการเสนอราคา 
  (3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ โรงเรียนกีฬา                
จังหวัดศรีสะเกษหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือทำสัญญากับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไว้ชั่วคราว 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
 
 

      มีนาคม  2565    
 

 


