
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่   01 /๒๕๖1 

การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวัน  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐  

ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕    
ลงวันที่ 18 ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
------------------------------------- 

 
ด้วยโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“โรงเรียน”มีความ 

ประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวนนักเรียน ๑,๐๙๒ คนๆละ ๒๐ 
บาท ระยะเวลา 82 วัน งบประมาณ 1,790,880.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้รับจ้างส่งมอบ
อาหารกลางวัน ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕ อ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นประจ า
ทุกวัน (เฉพาะวันเปิดท าการเรียนการสอน) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้    

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
1.2  แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
1.3  แบบสัญญาจ้าง 
1.4  แบบหนังสือค้ าประกัน 

 (๑) หลักประกันสัญญา 
1.5  บทนิยาม 

 (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคา 
๒.๒  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได ้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 

     2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล  
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา  
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 

๒.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนเทศบาล  
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1 สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร 15 
2.7 ผู้เสนอราคาที่เสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

   (1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม “กิจการร่วมค้า” 
   (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์
อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
      2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ  
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของระบบบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

     2.11 ผู้เสนอราคาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญา (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับวันที่ตรวจ 
ร่างกาย) ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ 

ก.โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม  
ข.วัณโรคในระยะอันตราย 
ค.โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
ง.โรคยาเสพติดให้โทษ 
จ.โรคพิษสุราเรื้อรัง 

3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง  

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคล 

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง    

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น              
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
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การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่ 
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)   

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมใบรับรองถูกต้อง ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือ  
จดทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง และบุคคลธรรมดาจะต้องมี
ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษี(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

(5) ส าเนาหนังสือรับรองการประกอบอาหาร พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง (ถ้ามี)  
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ  ๑.6 (1)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
3.2 ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ          

ให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
4. การเสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวมและ 

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า..........60.............วัน  นับแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการจัดอาหารกลางวันให้แล้วเสร็จทุกวัน  
จ านวน 82 วันท าการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก “โรงเรียน”ให้เริ่มท างาน 

4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯให้ถี่ถ้วนและ 
เข้าใจ เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
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คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ตามข้อ ๑.5 (๑)  ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสก์่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ “โรงเรียน”จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา 
รายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท า
ดังกล่าว 

4.6  ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย 

ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก าหนด  
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียนบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ “โรงเรียน”จะ 

พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ 

ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง 
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ 
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 

5.3 “โรงเรียน” สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี 
ดังต่อไปนี ้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ “โรงเรียน” 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่าง 
ใดหรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

5.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล 

http://www.gprocurement.go.th/
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การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ “โรงเรียน” มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ “โรงเรียน”มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 “โรงเรียน” ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ “โรงเรียน”เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้ง 
“โรงเรียน”จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็น 
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณา ผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หรือ “โรงเรียน ”จะให้ 
ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา 
ของผู้เสนอราคารายนั้น 

5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.5 “โรงเรียน”มี
อ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ “โรงเรียน”จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณี นี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

6. การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.3 

กับโรงเรียน  ภายใน  3 วันท าการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลัก ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้  

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ “โรงเรียน” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น 

ไม่เกิน ๓ วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1) 
6.4 หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ  

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (1)       

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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  หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 2 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว 

เสร็จภายใน 41 วันท าการ  
 งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างไดป้ฏิบัติงานทั้งหมดให้ 

แล้วเสร็จภายใน 41 วันท าการ  
      การจ่ายเงิน จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา และ 

คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเสร็จเรียบร้อย รวมทั้งสถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดถูก
สุขลักษณะ 

8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวันแต่ไม่ 

น้อยกว่าวันละ ๑๐๐ บาท 
9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
1 ปี นับถัดจากวันที ่“โรงเรียน” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการปรับปรุงแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
๑๐.๑ เงินค่าจ้างส าหรับการจ้างเหมาประกอบอาหารครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖1 ตามโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2561  

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป ประจ าปี 
งบประมาณ ๒๕๖1 แล้วเท่านั้น 

๑๐.๒ เมื่อ “โรงเรียน”ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม  
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนส่งได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย  จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎมายว่าด้วยการ 
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง “โรงเรียน” ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ 
ทางราชการก าหนดในข้อ ๖ “โรงเรียน” จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

๑๐.๔ “โรงเรียน” ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้  
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 

๑๐.๕ ราคาของการจ้างเหมาท าอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕  
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี้ 1,790,880.- บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

เมื่อโรงเรียน ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างท าอาหารกลางวันตามประกาศนี้ 
แล้วผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานดังกล่าวผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีใบรับรองแพทย์ที่ได้รับ
การตรวจร่างการจากโรงพยาบาล ว่ามีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบอาหารตามหลักเกณฑ์สาธารณสุขก าหนด  

11. เงื่อนไขในการชั่ง 
11.1 รายการอาหารกลางวันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยต้องมี 

สารอาหารครบถ้วน ตามหลักโภชนาการที่เทียบเคียงกับรายการอาหารที่ก าหนดไว้ 
11.2 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าอาหาร โดยผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายเอง 
11.3 ผู้รับจ้างต้องน าส่งอาหารกลางวันไม่เกินเวลา 10.3๐ น. โดยผู้รับจ้างเป็น 

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 
11.4 ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บสถานที่และภาชนะให้เรียบร้อย  
11.5 อาหารที่จัดส่งต้องได้คุณภาพ สะอาด มีปริมาณเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน หากไม่ได้  

คุณภาพหรือไม่เพียงพอผู้รับจ้างต้องเพ่ิมเติมทันที หากไม่ด าเนินการ โรงเรียนอาจเรียกค่าปรับหรือยกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงโรงเรียนจะพิจารณาหาผู้เสนอราคาใหม่ 

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหว่างระยะเวลาการประกอบอาหารผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักโภชนาการ และระเบียบ  

กฎหมายที่ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด  
 
 
               
 
 

                  โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕  
   
  18 ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 


