
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านค่าย 
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

จ านวน ๒๐๐ ชุด โรงเรียนบ้านค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 โรงเรียนบ้านค่าย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ส าหรับ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐๐ ชุด โรงเรียนบ้านค่าย ดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
   เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านค่าย     จ านวน ๒๐๐   ชุด 
 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน 
บ้านค่าย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 



                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.bankhai.ac.th, 
www.obec.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๘-๖๔๒๒๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 
  
       ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
               สุกิจ โพธิ์ศิริกุล 

     (นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค่าย 

  
  
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 
 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี  ๒/๒๕๖๑ 

การเช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๐๐ ชุด โรงเรียนบา้นค่าย 

ตามประกาศ โรงเรียนบ้านค่าย 

ลงวันท่ี  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 

                  โรงเรียนบ้านค่าย ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า "โรงเรยีน" มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้
        เช่าเครื่องไมโครคอมพิวเตอร ์ส าหรับจดักิจกรรมการเรยีนการสอน  

      ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านค่าย     จ านวน ๒๐๐   ชุด 

 

พัสดุที่จะเช่านีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันทีและ 

มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ฉบับนี้  
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาเช่าคอมพิวเตอร ์

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย้ืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบคุคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕    ไม่เป็นบคุคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบญัชีรายชือ่ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เปน็ผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผูม้ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก ่โรงเรียน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอไดม้ีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 

ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมลูค่าไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบยีนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้ง
รับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไดถ้ือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยืน่ส าเนาสัญญา 

ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมค้า แล้วแต่กรณ ี

                                   (๔)    เอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

                                           (๔.๒)   ส าเนาทะเบียนการค้า 



                                           (๔.๓)   ส าเนาทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 

                                           (๔.๔)   ส าเนาการลงทะเบียนผู้ค้าภาครฐั 

 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ื่น
ข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย้ื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ 

ซึ่งติดอากรแสตมปต์ามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอ านาจ
เป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    เอกสารเพิม่เตมิอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   ส าเนาบัตรประชาชนผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
                                           (๓.๒)   ส าเนาทะเบียนบา้นผู้มอบอ านาจและรับมอบอ านาจ(ถ้ามี) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดทีไ่ด้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ื่น
ข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  
PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดยีวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนงัสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไมต่รงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น 

ซึ่งรวมค่าภาษมีูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  
ณ โรงเรียนบ้านค่าย 

                              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในก าหนด
ยืนราคา ผูย้ื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุที่ให้เช่าไมเ่กิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาเช่า หรือวันท่ีไดร้ับหนังสอืแจ้งจาก โรงเรียน ใหส้่งมอบพัสดุที่ให้เช่า 

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรอืรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ 

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลา่วนี้ โรงเรยีนจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 



                              ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 

 โดยผูม้ีอ านาจท านิติกรรมแทนนติิบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์ 
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอยา่งของพัสดุที่ให้เช่าท่ีเสนอ จ านวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอยีด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ โรงเรียน ก าหนด โดยลงลายมือผูย้ื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย 
พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๒.๐๐ น.  
ณ โรงเรียนบ้านค่าย 

                ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว 
โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาเช่า
อิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผดิชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF 

File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน ผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบัติของ 

ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่  
หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ  
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผูย้ื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ โรงเรียน  
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้รเิริ่มใหม้ีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเปน็ประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของ โรงเรียน 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องปฏบิัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 



                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได ้

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสทิธ์ิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรยีนจะพิจารณาตัดสิน 

โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก  
ราคารวม 

                          ๕.๒     หากผูย้ืน่ข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง 
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ให้เช่าไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้นไม่มผีลท าให้เกดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรียบ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายนั้น 

                          ๕.๓     โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้เช่าเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรยีน 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็น
สาระส าคญั หรือมผีลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสยีเปรยีบแก่ผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมสีิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ โรงเรยีน มีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๕.๕     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด้ และ
อาจพิจารณาเลือกเช่าในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า 

การตัดสินของ โรงเรยีนเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มไิด้ รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่กต็าม หากมีเหตุทีเ่ชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไมสุ่จรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะใหผู้้ยื่น
ข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์



ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค าช้ีแจงไมเ่ปน็ท่ีรับฟังได้ โรงเรียน มสีิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรยีน 

                          ๕.๖     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่า 

มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้
เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที ่
ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสญัญาเชา่ 

                          ๖.๑     ในกรณทีี่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุที่ให้เชา่ได้ครบถ้วนภายใน ๕ 
วันท าการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงเช่าโรงเรียนจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ 
ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณทีี่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของไดค้รบถ้วนภายใน ๕ วันท า
การ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท า
สัญญาเช่าตามแบบสญัญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ กับโรงเรียนภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าพัสดุที่ใหเ้ช่าท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเปน็เช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อ
เจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน 

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ใหเ้ช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไมม่ีดอกเบี้ย ตามอตัราส่วนของพัสดุที่ให้เช่าซึ่งโรงเรยีน ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 

                          โรงเรียน จะจ่ายค่าเช่าซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่
ผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ให้เช่า เมื่อผู้ให้เช่าไดส้่งมอบพัสดุที่ให้เช่าได้ครบถ้วนตามสญัญาเช่าหรือข้อตกลง 

เป็นหนังสือ และโรงเรียน ได้ตรวจรับมอบพัสดุที่ให้เช่าไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือ 
ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าพัสดุที่ใหเ้ช่าท่ียังไมไ่ด้รับมอบต่อวัน 

                     การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไดท้ าสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลง
เช่าเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะตอ้งรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      



นับถัดจากวันท่ี โรงเรยีน ไดร้ับมอบพัสดุที่ให้เช่า โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การไดด้ีดังเดมิภายใน ๓ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

   

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการเช่าครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนมุัติเงินค่าพัสดุจากเงินรายได้
สถานศึกษา แล้วเท่าน้ัน 

                          ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผูย้ื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ใหเ้ช่า และได้ตกลงเช่าพัสดุตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เชา่จะต้องสั่งหรือน าพสัดุที่ให้เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าพสัดุที่ให้เช่าท่ีเช่าดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน 
นับตั้งแต่วนัท่ีผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได ้

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดยีวกับเรือไทย จาก
ตา่งประเทศมายังประเทศไทย เวน้แต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้อง
ได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดย
เรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริม 

การพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงเช่าเป็นหนังสือภายในเวลาที่
ก าหนด ดังระบไุว้ในข้อ ๖ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่น
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเตมิเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงเช่าเป็น
หนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉยัดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มสีิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการเช่าในกรณีต่อไปนีไ้ด้ โดยทีผู่้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
จากโรงเรียนไม่ได ้

                                   (๑)    โรงเรียนไม่ไดร้ับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการเช่าหรือท่ีได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการเช่า
ครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผูย้ื่นข้อเสนอท่ีชนะการเช่าหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมผีลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสยีกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการเช่าครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบยีบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครดั 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคัดเลือก 

ให้เป็นผู้ใหเ้ช่าเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท า
สัญญากับโรงเรียน ไว้ช่ัวคราว 

 
 

โรงเรียนบ้านค่าย 

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


