
 

 
ประกาศโรงเรียนอนุบาลขอนแกน   

เร่ือง  ประกวดราคาจางครูสอนภาษาจีนกลาง หองเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแกน ปการศึกษา 2565 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) 

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

                 โรงเรียนอนุบาลขอนแกนมีความประสงคจะประกวดราคาจางครูสอนภาษาจีนกลาง หองเรียนพิเศษ
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ปการศึกษา 2565  ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานจางในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังส้ิน  798,000.00 บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   ตามรายการ ดังนี้ 
  

ลําดับ

ท่ี 

รายละเอียดของพัสดุท่ีจะ

ซื้อ 

จํานวน

หนวย 

 [ / ]ราคามาตรฐาน 

 [   ]ราคาท่ีเคยซื้อหลังสุด

ใน 2 ป งบประมาณหนวย

ละ  (บาท) 

จํานวนท่ีขอซื้อครั้งนี ้

หนวยละ 

(บาท) 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. 
จางครูสอนภาษาจีนกลาง 
หองเรียนพิเศษโรงเรียน
อนุบาลขอนแกน ป
การศึกษา 2565 

1,330 

คน 

600 600 00  00 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน   (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   798,000 00 

 
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  
 3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 
เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงาน 
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุ ท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียนอนุบาล
ขอนแกนณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 



9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ 
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 11. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญา ตองลงทะเบียน ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
 12. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

14. ....................................(คุณสมบัติอื่น) 3 ..................................  

 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
ในวันท่ี  8  มิถุนายน  2565   ระหวางเวลา  08.30  น. ถึง  16.30  น. 

 ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดต้ังแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา4 

 ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ...............-..... ..............บาท 
(.................-..................) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารต้ังแต
วันท่ี...................-...................ถึงวันท่ี.....................-.................โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ 
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา4 

 ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.anubankhonkaen.comหรือ www.gprocurement.go.th 
รือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข  043 – 241687   ในวันและเวลาราชการ  

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ผานทางอีเมล anuban.kk@hotmail.comหรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด  
ภายใน วันท่ี  7  มิถุนายน   256 5  โดยโรงเรียนอนุบาลขอนแกน จะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซตanuban.kk@hotmail.comและ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี  7  มิถุนายน  2565 

 

     ประกาศ ณ วันท่ี   23   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

   

     

                                                                  (ลงช่ือ) ...................................................... 
                                                                     (นายประจวบ  ศิริภักด์ิ) 
                                                       ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแกน  
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เอกสารประกวดราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) 

 เลขท่ี  004/2565 

เรื่อง  ประกวดราคาจางครูสอนภาษาจีนกลาง โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ปการศึกษา 2565   

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ลงวันท่ี  23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

.................................................... 

                 โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "โรงเรียน" มีความประสงคจะประกวดราคาจางครูสอน

ภาษาจีนกลาง หองเรียนพิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแกน ปการศึกษา 2565  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-

bidding) เปนจํานวนเงิน  798,000.00 บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)  โดยมีขอแนะนําและ

ขอกําหนด ดังตอไปนี ้

 

ลําดับ 

 

รายละเอียดของงานจาง 

จํานวน/

หนวย 

 

ราคามาตรฐาน 

จํานวนท่ีขอจางครั้งนี้ 

หนวยละ จํานวนเงิน 

1 จางครูสอนภาษาจีนกลาง หองเรียน

พิเศษโรงเรียนอนุบาลขอนแกน ป

การศึกษา 2565 

1,330 คน 600 - 600 - 798,000  - 

 (เจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   798,000 - 

          หมายเหตุ : ปรับเพิ่ม – ลดตามจํานวนนักเรียนท่ีมีอยูจริง 

       1.     เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคา 

                          1.1    แบบรูปรายการละเอียด 

                          1.2    แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          1.3    แบบสัญญาจางท่ัวไป 

                          1.4    แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                      (1)   หลักประกนัการเสนอราคา 

                                      (2)   หลักประกันสัญญา 

                          1.5     บทนิยาม 

                                      (1)    ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                                      (2)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                          1.6     แบบบัญชีเอกสาร 

                                      (1)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 

                                      (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 



                                                                - 2 –   

2.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                          2.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคา 

                          2.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ  

                        2.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน

ประกาศ สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

                          2.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา  

                 3.    หลักฐานการเสนอราคา 

                          ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารมาพรอมกับใบเสนอราคา โดยระบบอิเล็กทรอนิกส(e-bidding) 

                         3.1    สวนท่ี 1  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                      (1)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                                (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถาม)ีและบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                      (2)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                      (3)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว

ใน (1) 

                                      (4)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม(ถาม)ี  

                                           (5)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน

ขอ 1.6 (1) 

                            3.2   สวนท่ี 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                           (1)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให

บุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
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                            (2)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2) 

                 4.    การเสนอราคา 

                          4.1     ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคา นี้ โดยไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินท่ี

เสนอจะตองระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูด  ลบ ตก  เติม  

แกไข   เปล่ียนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

                         4.2     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการจางเหมาใหครบถวน   ให 

เสนอเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตาม

เงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ

คาใชจายท้ังปวงไวแลว ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  380  วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ 

ราคา   โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          4.3   ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน  380  วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากโรงเรียนใหเริ่มทํางาน  

                          4.4   กอนยื่นซอง ประกวดราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและ

รายละเอียด ฯลฯ    ใหถ่ีถวนและ เขาใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นซอง ประกวดราคา ตาม

เงื่อนไขในเอกสาร ประกวดราคา 

                          4.5     ผูเสนอราคาจะตองยื่นใบเสนอราคา  ในวันท่ี  8  มิถุนายน  2565    ดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส(e-bidding)   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลวจะไมรับซอง ประกวดราคา โดยเด็ดขาด 

                                      คณะกรรมการเปดซอง ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอ

ราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.5 (1) ณ วันเปดซอง  

                                      หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซอง ประกวดราคา กอนหรือในขณะท่ีมีการเปดซอง

ใบเสนอราคาวา มีผู เสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และ

คณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู

เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  และโรงเรียน

จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ี

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                                      ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกัน กับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง

จากคณะกรรมการเปดซอง ประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุด  

                                      คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาของผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการ

คัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ หองการเงินและพัสดุ โรงเรียนอนุบาลขอนแกน ถนนประชาสโมสร ตําบลในเมือง  
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อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ในวันท่ี  9  มิถุนายน  2565 ต้ังแตเวลา 09.00 น. เปนตนไป  

                                      การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ

เสนอราคา เวนแต ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยาง

ยิ่ง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ

ราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ

เสนอราคาดังกลาวได 

                 5.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                          5.1     ในการ ประกวดราคา ครั้งนี ้โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินดวยประโยชนของหนวยงานของ

รัฐและวัตถุประสงคการใชงาน โดยคํานึงถึงเกณฑราคารวม 

                          5.2     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      

ไมถูกตองหรือไม ครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซอง ประกวดราคา ไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือท่ีผิดแผกไปจากเงื่อนไข

ของเอกสาร ประกวดราคา  ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน   ตอ

โรงเรียนเทานั้น  

                         5.3     โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

                                      (1)    ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร ประกวดราคา  หรือใน 

หลักฐานการรับเอกสาร ประกวดราคา  ของโรงเรียน 

                                      (2)   ไมกรอกช่ือนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่ง

อยางใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

                                      (3)   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสาร ประกวดราคา  ท่ี

เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                                      (4)   ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปล่ียนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง

ลายมือช่ือพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

                          5.4    ในการตัดสินการ ประกวดราคา  หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผล ประกวดราคา  หรือโรงเรียนมีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ การแสดงรายละเอียดของงานหรือ

ขอเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี

ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          5.5    โรงเรียนทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การ ประกวดราคา  โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ

ใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังโรงเรียนจะพิจารณา

ยกเลิกการ ประกวดราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ 
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ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล 

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตน  

                                   ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา

ได คณะกรรมการพิจารณาผล ประกวดราคา  หรือโรงเรียนจะใหผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเช่ือได

วาผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม ประกวดราคา  ใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได โรงเรียนมีสิทธิท่ี

จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น  

                          5.6    ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง ประกวดราคา  วา ผูเสนอราคาท่ีมี

สิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ 4.5 เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา

รายอื่น ณ วันประกาศ ประกวดราคา  หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ตามขอ 1.5 โรงเรียนมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ

รายช่ือตามขอ 4.5 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาท่ีไดดําเนินการ

ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

                 6.     การทําสัญญาจาง 

                          ผูชนะการประกวดราคา  จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ  1.3 กับโรงเรียน

ภายใน  5  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา

คาจางท่ี ประกวดราคา  ได ใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          6.1     เงินสด 

                          6.2    เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม      

เกิน 3 วัน ทําการ                                                 

                          6.3    หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (1) 
                          6.4    หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท 
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า 
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1) 
                          6.5    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                                      หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะ
การ ประกวดราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 7.    คาจางและการจายเงิน 
                      1. โรงเรียนจะจายเงินคาจาง  ท้ังหมด  4  งวด หลังจากไดรับเงินรายไดครบจํานวนแลว 
                      2. โรงเรียนจะจายเงินคาจางในอัตรารอยละ  25  ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมดให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาและผูรับจางจะตองจายเงินคาสถานท่ีและสาธารณูปโภคใหแกโรงเรียนในอัตรารอยละ 
10  ของคาจางในแตละงวด 
                 8.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10  ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
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                  9.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการ ประกวดราคา  ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 0 วัน นับถัดจากวันท่ี
โรงเรียนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 0 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง 
                 10.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                          10.1   เงินคาจางสําหรับงาน จาง ครั้งนี ้ไดมาจาก เงินรายได 
                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อโรงเรียนไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงินรายได  แลวเทานั้น 
                          10.2  เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม ประกวด
ราคา  แลว ถา ผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้ 
                                      (1)    แจงการส่ังหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาฯ
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                      (2)   จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศ มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากโรงเรียนเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                      (3)   ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          10.3  ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุไว ในขอ 6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมท้ังจะพิจารณาให
เปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

   10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาเพื่อใหเหมาะสมและเกิดประโยชน
สูงสุดกับหนวยงาน  
                           10.5 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาเพื่อให เปนไป
ตามความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถาม)ี 
                 11.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการดําเนินงานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
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