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

การจ้างเหมาประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 

  ตามประกาศ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  

ลงวันที่        ตุลาคม  2565 
----------------------------------------- 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคา                  
จ้างเหมาประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียนโรงเรียนกีฬ าจั งหวัดศรีสะเกษ                            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ  โรงเรียนกีฬา                         
จังหวัดศรีสะเกษ  74  หมู่ที่ 10 ถนนทองมาก  ต าบลโพธิ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

 1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 สัญญาจ้างท าของ  
 1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
  (1) หลักประกันสัญญา 
 1.5 บทนิยาม 
  (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ วคราว เนื่ องจากเป็นผู้ที่ ไม่ ผ่ าน เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ รับจ้ างตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลั งก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
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  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.8 ไม่ เป็ นผู้ มี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ ยื่ นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ ายื่ นข้อเสนอให้ แก่             
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน                 
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

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

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

  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                            
ใน วงเงิน ไม่ น้ อ ยกว่ า  2 ,4 6 8 ,4 0 0 .-บ าท  (ส องล้ าน สี่ แ สน ห กห มื่ น แป ด พั น สี่ ร้ อยบ าท ถ้ วน )                             
ต้องเป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
โรงเรียนเชื่อถือพร้อมแนบส าเนาสัญญาจ้างและรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 

       ๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอและแม่ครัวต้องผ่านการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารส าหรับ                                
ผู้สัมผัสอาหาร ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมแนบส าเนาเอกสารผ่านการอบรมและ                     
รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ   

 ๓. หลกัฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
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 (๒) ในกรณี ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอเป็ นบุ คคลธรรมดาหรือคณ ะบุ คคลที่ มิ ใช่นิ ติบุ คคล                               
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย                             
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ   
                            (๔.๑)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
                            (๔.๒)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิมพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   

(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  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  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 าวใน รู ปแบบ  PDF File                             
(Portable Document Format) 

 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี ้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
 (2)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
                            (2.๑) ส าเนาสัญญาจ้างงานประเภทเดียวกัน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (2.๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)  
 (4) 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  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  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 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
 ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้ อยกว่ า 120 วัน ตั้ งแต่ วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
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 ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 121 วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนเริ่มท างาน 
 ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ                        
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.............................................ระหว่างเวลา  .............................  น. ถึง .................................น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

  เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)                        
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียนผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ตามข้อ 1.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ 
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนกีฬา                    
จังหวัดศรีสะเกษ  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ   
 4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็ นราคาที่ รวมภาษีมู ลค่ าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ้ ามี )  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
  (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โรงเรียนกีฬา                    
จังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ ราคา 
  5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  
                       กรณี ใช้หลั ก เกณ ฑ์ ราคาในการพิจารณ าผู้ ชนะการยื่ นข้อ เสนอ  โรงเรียนกีฬ า                     
จังหวัดศรีสะเกษ  จะพิจารณาจากราคารวม  

http://www.gprocurement.go.th/
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 5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
 5.4 โรงเรียนกีฬาจั งหวัดศรีสะเกษ  สงวนสิทธิ์ ไม่ พิ จารณาข้อเสนอของผู้ ยื่ นข้อเสนอ                       
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่ อผู้ ยื่ นข้อเสนอรายนั้ นในบัญชี รายชื่ อผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
  (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
 5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน  มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้                   
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 5.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง                    
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไมก่็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  

 5.7 ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
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   5.๘  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs  เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ  SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่า            
ราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐  ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ รายการ  
         ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการ SMEs  
  5.๙  หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs  แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย                
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อ
จัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว  
           ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   

 6. การท าสัญญาจ้าง  
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓  
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 6.1 เงินสด 
 6.2 เช็ คหรือดราฟท์ ที่ ธน าคาร เซ็ น สั่ งจ่ าย ให้ แก่ โรงเรี ยน ซึ่ ง เป็ น เช็ คหรือดราฟท์ 
ลงวันที่ทีใ่ช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
  6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
  6.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ ได้รับอนุญาต 
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
  หลั กป ระกันนี้ จะคื น ให้  โดย ไม่ มี ดอก เบี้ ย  ต าม อัตราส่ วนของงานจ้ างซึ่ ง โรงเรียน 
ได้รับมอบไว้แล้ว 

 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่าย             
ทั้งปวงด้วยแล้ว   โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์  และก าหนดการจ่ายเงินเป็น  จ านวน ๑๒ งวด ดังนี้   
  งวดที่  ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
 งวดที่   ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน       
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   งวดที่   ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.09 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่  ๒๑-๓๑ 
ธันวาคม  ๒๕๖๕  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน  
 งวดที่   ๔  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
มกราคม  ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน     

 งวดที่   ๕  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
มกราคม  ๒๕๖๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
   งวดที่   ๖  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙.09  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ 
มกราคม  ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน   
   งวดที่   ๗  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
 งวดที่   ๘  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.26 ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน   
 งวดที่  ๙  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๖.61  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๘ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘ วัน   
 งวดที่  ๑๐ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๖  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน  
 งวดที่  ๑๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.26  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                   
ประกอบอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริการส าหรับนักเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๑-๒๐ 
มีนาคม  ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน    
                 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 9.13  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และโรงเรียนได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 
                 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  จะเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดตามจ านวนนักเรียนที่มีอยู่จริง  
(ยกเว้นบางวันให้คิดเป็นมื้อ เนื่องจากในแต่ละมื้อในวันนั้นมีจ านวนนักเรียนไม่เท่ากัน)  

            8.  อัตราค่าปรับ 

 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
 8.1 กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10.00 ของวงเงิน 
ของงานจ้างช่วงนั้น 
 8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
ในอัตราร้อยละ 0.๑0 ของราคาค่าจ้าง  
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 9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
นับถัดจากวันที่โรงเรียน ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง  

10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
      10.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้รับอนุมัติเงิน
ค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2566  แล้วเท่านั้น 
 10.๒ เมื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง                 
และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 10.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 10.๔ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้
ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 10.6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษไม่ได ้ 
  (1) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท า
การจดัจ้างครั้งนี้ต่อไป 
  (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก 
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
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หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใด 
ในการเสนอราคา 
  (3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ โรงเรียนกีฬา                
จังหวัดศรีสะเกษ  หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (4) กรณี อ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น

ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ

หรือท าสัญญากับโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ไว้ชั่วคราว 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ  
      ตุลาคม   2565    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


