
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที ่1/2561 

การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
ตามประกาศโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ลงวันท่ี  4  เมษายน 2561 
----------------------------------------- 

  โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคา                  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียน                     
พิบูลวิทยาลัย 777 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีข้อแนะน า             
และข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
   

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
1.2 แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ 
1.3 สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 
1.4 แบบหนงัสอืค้ าประกัน 

(1) หลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้ที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

 
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน

ของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเ ทศของ
กรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น                  
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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2.8 ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ เข้ายื่น ข้อเสนอ                  
ให้แก่โรงเรียน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

2.9 ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย               
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์  (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญ ชีกลาง                  
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

2.13 ผู้ยื่นเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร                
เว้นแต่ก ารจ่ ายเงินแต่ ละครั้ งซึ่ งมี มู ล ค่ าไม่ เกินสามหมื่ นบาท  คู่สัญ ญาอาจจ่ าย เป็ น เงินสดก็ ได้                             
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง               

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้ มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)              
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล                
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี )                       
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้ยื่น ข้อเสนอเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า                     
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
(4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
(4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
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ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบันชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบ               
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1)  ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอมอบอ านาจ ให้บุ คคลอื่ นกระท าการแทน                             

ให้แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจ                 
และผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย                
แล้วเท่านั้น 

(2) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณี
ที่มีการก าหนดผลงานตามข้อ 2.11 เท่านั้น) 

(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่  2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) ให้                
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น                   
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ                  
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว               
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้าย                   
ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ               
ไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่ เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน ตั้ งแต่วันเสนอราคา                 
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน 365 วัน                 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคา                  
ตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
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4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                      
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ                      
ความครบถ้วนถูกต้องและชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียนผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันออกจากการเป็น             
ผู้ยื่นข้อเสนอ 

4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน 

เวลา ที่ก าหนด 
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ครัง้นี้ โรงเรียนจะ

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลกัเกณฑร์าคา 
5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
 กรณีใช้หลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียนจะ

พิจารณาจากราคารวม 
5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ                

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ               
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะจ้างไม่ครบถ้วน                            
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราค า
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ                    
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ                 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
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5.4 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน               
ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสา รประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 

(2) ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรอืในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 

5.6 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา                 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด                        
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ ได้ สุดแต่จะพิจารณา                                       
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้ยื่น ข้อเสนอรายที่ เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า                      
ไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้ เช่ือได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 

5.7 ก่อนลงนามในสัญ ญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใด                  
ในการเสนอราคา 
 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 

1.3 หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับโรงเรียนภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้                       
ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
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6.1 เงินสด 
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้า

นั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ

ในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิสต์ามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด              
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต               

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน  ตามประกาศของธนาคาร                              
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้                   
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ   

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งโรงเรียน

ได้รับมอบไว้แล้ว 
 

7. ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 
โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่าย                     

ทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็นจ านวน 12 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยเสร็จเรียบร้อยในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 วัน 
งวดที่ 2  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จเรียบร้อยในวันที่  30 มิ ถุนายน 2561 ให้แล้วเสร็จ                               
ภายใน 30 วัน 

งวดที่ 3  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 วัน 

งวดที่ 4  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติ งาน   
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จ เรียบร้อยในวันที่  31 สิงหาคม 2561 ให้แล้วเสร็จ                         
ภายใน 31 วัน 

งวดที่ 5  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน         
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จ เรียบร้อยในวันที่  30 กันยายน 2561  ให้แล้วเสร็จ                      
ภายใน 30 วัน 

งวดที่ 6  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้ างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เส ร็จ เรียบร้อยในวันที่  31 ตุล าคม  2561 ให้ แล้วเสร็จ                          
ภายใน 31 วัน 

งวดที่ 7  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน       
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จเรียบร้อยในวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 ให้แล้วเสร็จ                   
ภายใน 30 วัน 
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งวดที่ 8  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จ เรียบร้อยในวันที่  31  ธันวาคม 2561  ให้แล้วเสร็จ                         
ภายใน 31 วัน 

งวดที่ 9  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จ เรียบร้อยในวันที่  31 มกราคม 2562 ให้แล้วเสร็จ                        
ภายใน 31 วัน 

งวดที่ 10  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.26 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จเรียบรอ้ยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 28 วัน 

งวดที่ 11  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย เสร็จเรียบร้อยในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ให้แล้วเสร็จภายใน 31 วัน 

งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 8.34 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และโรงเรียนได้ตรวจรับมอบงานจ้าง 

 
8. อัตราค่าปรับ              

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสน์ี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 

8.1 กรณีผู้รับจ้างน างานทีร่ับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อืน่ท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากโรงเรียนจะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

8.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 8.1 จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง 

 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข            
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

 
10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

10.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินระดมทรัพยากรของโรงเรียน 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจาก            

เงินระดมทรัพยากรของโรงเรียนแล้วเท่านั้น 
10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง            

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รั บจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพณิชยนาวี ดังนี้ 

 
 

/ (1) แจ้งการสัง่... 



๘ 
 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้าจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่า              
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรอืซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ             
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น                    
โดยเรืออื่นที่มิ ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่าน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(3) ในกรณีที่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา               
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี )                       
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

10.4 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา                   
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด              
หรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด                       
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

10.6 โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยผู้ที่ยื่นข้อเสนอ               
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 

(1) ไม่ ได้รับการจัดสรรเงินที่ จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่                    
เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

(2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใด                  
ในการเสนอราคา 

(3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน               
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 
11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 

/ 12. การประเมิน... 



๙ 
 

12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
โรงเรียนสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ               

การคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
ทั้ งนี้  หากผู้ยื่น ข้อเสนอที่ ได้ รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนดจะถูกระงั บ                     

การยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับโรงเรียนไว้ช่ัวคราว 
  
 
 

  

 

                โรงเรียนพบิูลวิทยาลัย 
                  4 เมษายน 2561 


