
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

เรื่อง   ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือเรียน) จ านวน  70  รายการ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
 

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

                     ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบรุี โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  มีความประจะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือเรียน) ประจ าปีการศึกษา  2561   จ านวน  70  รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจัดซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้คือ  1,169,733  บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่น
เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้  

  ผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ    
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

น้อมเกล้า กบินทร์บุรี  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government  
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 
  13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ่  30   สิงหาคม 

2561    ระหว่างเวลา    08.30  น.  ถึง  เวลา  16.30  น. 



-2- 

 

  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tunk.ac.th  หรือ  WWW.gprocurement.go.th  หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  037 – 455059 ในวันและเวลาราชการ   

  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  ผ่านทาง  E – mail : Triamkabinburi@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด  ภายในวันที่  28  สิงหาคม  2561  โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต์  www.tunk.ac.th  หรือ  WWW.gprocurement.go.th    ในวันที ่ 28   สิงหาคม   2561 

     

ประกาศ   ณ  วันที่   22    สงิหาคม    2561   

 

(นายคมสรร  รสดี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 

 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา เอกสารส่วนที่  1 และเอกสารส่วนที่  2) ในระบบ 
e-GPได้ตั้งแต่วันที่  ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gprocurement.go.th/
mailto:Triamkabinburi@gmail.com


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
เลขที่ 1  /2561 

 การซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จ านวน  70  รายการ  
ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

ลงวันที่    22    สิงหาคม    2561   
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า    “ โรงเรียน ” มีความประสงค์จะประกวด 
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ตามรายการ  ดังนี้  

วัสดุการศึกษา (หนังสือเรียน) จ านวน  70  รายการ  
ในวงเงิน  1,169,733  บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)  ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  
ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งาน    ได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  
ดังต่อไปนี้  

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                             1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                               1.2  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคด้วยรัฐอิเล็กทรอนิกส์ 
                             1.3  แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
                             1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน     

 (1) หลักประกันสัญญา 
                             1.5  บทนิยาม 

 (1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                     (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                             1.6  แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาคด้วยรัฐอิเล็กทรอนิกส์ 

 (1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                                     (2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2   
   1.7  รายละเอียดคุณลักษณะ 

2.   คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
2.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
       2.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในกิจจานุเบกษา 
       2.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 

2.8  ไม่เป็นผู้ที่.... 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อเลขที่   1 /2561 
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       2.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
น้อมเกล้า กบินทร์บุรี  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ 
       2.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน   ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
       2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
       2.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 
       2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 
       2.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.ก าหนด 

  3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  2  ส่วนคือ 
3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม(ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
             (ข)  บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)   และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)   
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง    
    (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล    ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น    ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า  และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี    

 (4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
  (4.1) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภพ.20 (ถ้ามี) 
  (4.2) ส าเนาใบทะเบียนผู้ค้าภาครัฐ (e-GP) (ถ้ามี) 

    (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF FILE (Portable Document Format) 
     ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแนบใบข้อ 1.6 (1) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF FILE (Portable Document Format)  

3.2  ส่วนที่ 2.... 
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3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

     (1)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบ
อ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4   
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF FILE (Portable Document Format) 
     ทั้งนี ้ เมื ่อผู ้ยื ่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแนบใบข้อ 1.6 (2) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF FILE (Portable Document Format) 
  4. การเสนอราคา 
   4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 
FILE (Portable Document Format)  
   4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว    
โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง   ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง   ไว้แล้ว
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30  วัน  นับตั้งแต่วันเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืน
ราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้    และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
   4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน    10   วัน    นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ให้ส่งมอบพัสดุ 
   4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือแบบเรียน   
จ านวน  70  รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา  
หลักฐานดังกล่าวนี้  “โรงเรียน”  จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ   
   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา     หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดย 
ผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์   มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์   
ตรวจสอบภายใน  3  วัน 

4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  0  รายการ/หรือรายละเอียด 
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรีก าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่  2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6(2) เพ่ือใช้ในการทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่....................ระหว่างเวลา................น.  ถึง..... .............น. 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี 

/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ได้ใช้แล้ว “โรงเรียน” จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
      4.6  ก่อนเสนอราคาผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ  ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
        4.7  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย    ในวันที่   30  สิงหาคม  2561  ระหว่างเวลา  08.30  น.  ถึง  16.30 น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
       เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอ
ราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด  
    4.8  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File ( portable Document Format)  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ 1.5(1) หรือไม่ หาก
ปรากฎว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5(2) และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ “โรงเรียน”  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่   โรงเรียน  
จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ดังกล่าวและได้ให้ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ“โรงเรียน”   
   4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
           (1)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
    (2)  ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

(3)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่ก าหนด 
(4)  ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว๊บไซต์ 
WWW.gprocurement.go.th   

5.   หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
   5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “โรงเรียน” จะพิจารณาตัดสิน 
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
 

/5.2 การพิจารณา... 
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           5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                          กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ “โรงเรียน”จะพิจารณาจาก 
ราคารวม 
                               5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานข้อเสนอไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามข้อ  3    หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ “ โรงเรียน”  ก าหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ 
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการอาฯ อาจพิจารณาผ่อนปรานการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
           5.4 “ โรงเรียน” สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

          (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ของ “โรงเรียน”   

               (2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
            (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
           5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “โรงเรียน” มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ “โรงเรียน” มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
           5.6 “โรงเรียน” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของ “โรงเรียน” เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง “โรงเรียน ”จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอั นเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “โรงเรียน” จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลัดฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ “โรงเรียน” มีสิทธิจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ 
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก “โรงเรียน”  
   5.7 ก่อนลงนามในสัญญา “โรงเรียน” อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรือมี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่
ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  
            
 

 
/6. การท าสัญญา... 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
    6.1 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท า
การ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ “โรงเรียน” จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุข้อ 
1.3 ก็ได้ 
                               6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท า
การ หรือ “โรงเรียน” เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.3 หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ “โรงเรียน” ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ “โรงเรียน” ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

 (1) เงินสด 
    (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
    (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
    (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 

 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะกาประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื่อซึ่ง “โรงเรียน” ได้รับ

มอบไว้แล้ว 
  7.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   “โรงเรียน” จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือและ “โรงเรียน” ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
  8.  อัตราค่าปรับ 
   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็น
หนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
  9.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 หรือท า
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ “โรงเรียน”  ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา โครงการ  สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรม ค่าหนังสือเรียน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  
จ านวน  634,865  บาท และเงินรายได้สะสม จ านวน  534,868  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,169,733  บาท 

/การลงนาม... 
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 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อ “โรงเรียน” ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก ประจ าปี
งบประมาณ 2561  แล้วเท่านั้น 
   10.2 เมื่อ “โรงเรียน” ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั่นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน  
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
    (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออ่ืน 
    (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
   10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง “โรงเรียน” ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 “โรงเรียน” จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
   10.4 “โรงเรียน” สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ “โรงเรียน” ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก “โรงเรียน” ไม่ได ้
    (1) “โรงเรียน” ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อครั้งต่อไป 
    (2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายออ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
    (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ “โรงเรียน” หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
    (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 

/12.การประเมินผล..... 
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  12.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ   
 “โรงเรียน” สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท า
สัญญากับ “โรงเรียน” ไว้ชั่วคราว   
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