
 

ประกาศโรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
เรืไอง ประกวดราคาซืๅอครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการประเภทเกษตรกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลใกทรอนิกส์ (e-

bidding) 
 
                 รงรียนกุดรือค ำพิทยำคำร มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซืๅอครุภัณฑ์ประจ ำหຌองปฏิบัติกำรประภท
กษตรกรรม ดຌวยวิธีประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซืๅอ฿นกำรประกวดรำคำครัๅงนีๅ ป็น
งินทัๅงสิๅน ๔์์,์์์.์์ บำท (ปดสนบำทถຌวน) ตำมรำยกำร ดังนีๅ 

  
 ครุภัณฑ์ประจ ำหຌองปฏิบัติกำร
ประภทกษตรกรรม 

จ ำนวน ํ   ชุด 

 

 
                 ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังตอเปนีๅ 
                 ํ. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
                 ๎. เมป็นบุคคลลຌมละลำย 
                 ๏. เมอยูระหวำงลิกกิจกำร 
                 ๐. เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวำงถูกระงับกำรยืไนขຌอสนอหรือท ำสัญญำกับหนวยงำนของรัฐเวຌชัไวครำว 
นืไองจำกป็นผูຌทีไเมผำนกณฑ์กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌประกอบกำรตำมระบียบทีไรัฐมนตรีวำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมทีไประกำศผยพร฿นระบบครือขำยสำรสนทศของกรมบัญชีกลำง 
                 ๑. เมป็นบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรำยชืไอผูຌทิๅงงำนละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงำนของหนวยงำน
ของรัฐ฿นระบบครือขำยสำรสนทศของกรมบัญชีกลำง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงำนป็นหุຌนสวนผูຌจัดกำร กรรมกำร
ผูຌจัดกำร ผูຌบริหำร ผูຌมีอ ำนำจ฿นกำรด ำนินงำน฿นกิจกำรของนิติบุคคลนัๅนดຌวย 
                 ๒. มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌำมตำมทีไคณะกรรมกำรนยบำยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐก ำหนด฿นรำชกิจจำนุบกษำ 
                 ๓. ป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล ผูຌมีอำชีพขำยพัสดุทีไประกวดรำคำซืๅอดຌวยวิธีประกวดรำคำ
อิลใกทรอนิกส์ดังกลำว 
                 ๔. เมป็นผูຌมีผลประยชน์รวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรำยอืไนทีไขຌำยืไนขຌอสนอ฿หຌกรงรียนกุดรือค ำพิทยำ
คำร ณ วันประกำศประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ หรือเมป็นผูຌกระท ำกำรอันป็นกำรขัดขวำงกำรขงขันอยำงป็นธรรม
฿นกำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ครัๅงนีๅ 
                 ๕. เมป็นผูຌเดຌรับอกสิทธิ์หรือควำมคุຌมกัน ซึไงอำจปฏิสธเมยอมขึๅนศำลเทย วຌนตรัฐบำลของผูຌยืไน
ขຌอสนอเดຌมีค ำสัไง฿หຌสละอกสิทธิ์ควำมคุຌมกันชนวำนัๅน 
                 ํ์. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 



                 ํํ.ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกป็นคูสัญญำตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมทีไคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 
                 ํ๎. ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองเมอยู฿นฐำนะป็นผูຌเมสดงบัญชีรำยรับรำยจำยหรือสดงบัญชีรำยรับรำยจำยเม
ถูกตຌองครบถຌวน฿นสำระส ำคัญ ตำมทีไคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
                 ํ๏. ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกป็นคูสัญญำตຌองรับละจำยงินผำนบัญชีธนำคำร วຌนตกำรจำยงิน
ตละครัๅงซึไงมีมูลคำเมกินสำมหมืไนบำทคูสัญญำอำจจำยป็นงินสดกใเดຌ ตำมทีไคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 
 
                ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอละสนอรำคำทำงระบบจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ ฿นวันทีไ 
๎๔ มีนำคม ๎๑๒ํ ระหวำงวลำ ์๔.๏์ น. ถึง ํ๒.๏์ น. 
                ผูຌสน฿จสำมำรถขอรับอกสำรประกวดรำคำอิลใกทรอนิกส์ ดยดำวน์หลดอกสำรผำนทำงระบบจัดซืๅอ
จัดจຌำงภำครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส์ตัๅงตวันทีไประกำศจนถึงกอนวันสนอรำคำ  
                ผูຌสน฿จสำมำรถดูรำยละอียดเดຌทีไวใบเซต์ www.kudruakham.ac.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงทรศัพท์หมำยลข ์๐๎๓๒๐์๐๎ ฿นวนัละวลำรำชกำร 
                ผูຌสน฿จตຌองกำรทรำบรำยละอียดพิไมติมกีไยวกับรำยละอียดคุณลักษณะฉพำะ ปรดสอบถำม
มำยัง รงรียนกุดรือค ำพิทยำคำร ผำนทำงอีมล์ jitkae0803@obecmail.obec.go.th หรือชองทำงตำมทีไ
กรมบัญชีกลำงก ำหนด ภำย฿นวันทีไ ๎๎ มีนำคม ๎๑๒ํ ดยรงรียนกุดรือค ำพิทยำคำรจะชีๅจงรำยละอียดดังกลำว
ผำนทำงวใบเซต์ www.kudruakham.ac.th ละ www.gprocurement.go.th ฿นวันทีไ ๎๎ มีนำคม ๎๑๒ํ  
  
  ประกำศ ณ วันทีไ ๎์ มีนำคม พ.ศ. ๎๑๒ํ 

 

  

  

  

  

  

  
 

  

(นำยธนปกรณ์ อวนป้อง) 
ผูຌอ ำนวยกำรรงรียนกุดรือค ำพิทยำคำร 

  

  
 

  
หมำยหตุ  ผูຌประกอบกำรสำมำรถจัดตรียมอกสำรประกอบกำรสนอรำคำ (อกสำรสวนทีไ ํ ละอกสำรสวนทีไ ๎) 
฿นระบบ e-GP เดຌตัๅงตวันทีไ ขอรับอกสำรจนถึงวันสนอรำคำ 

 



อกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธปีระกวดราคาอิลใกทรอนิกส (e-bidding)
ลขทีไ  ํ/๎๑๒ํ

การซืๅอครุภัณฑประจ้าหຌองปฏิบัติการประภทกษตรกรรม
ตามประกาศ รงรียนกุดรือค้าพิทยาคาร

ลงวันทีไ  ๎์ มีนาคม ๎๑๒ํ

                  รงรียนกุดรือค้าพิทยาคาร ซึไงตอเปนีๅรียกวา "รงรียน" มีความประสงคจะประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธี
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส ตามรายการ ดังนีๅ

 
 ครุภัณฑประจ้าหຌองปฏิบัติการประภท
กษตรกรรม

จ้านวน ํ   ชุด

พัสดุทีไจะซืๅอนีๅตຌองปนของทຌ ของ฿หม เมคย฿ชຌงานมากอน เมปนของกากใบ อยู฿นสภาพทีไจะ฿ชຌงานเดຌทันทีละมี
คุณลักษณะฉพาะตรงตามทีไก้าหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคาซืๅอดຌวยวิธีประกวดราคาอิลใกทรอนิกสฉบับนีๅ ดยมีขຌอ
นะน้าละขຌอก้าหนด ดังตอเปนีๅ
                 ํ.     อกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส
                          ํ.ํ     รายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
                          ํ.๎     บบ฿บสนอราคาทีไก้าหนดเวຌ฿นระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส
                          ํ.๏     สัญญาซืๅอขายทัไวเป
                          ํ.๐     บบหนังสือค้ๅาประกัน
                                    (ํ)   หลักประกันสัญญา
                          ํ.๑     บทนิยาม
                                    (ํ)   ผูຌมีผลประยชนรวมกัน
                                    (๎)   การขัดขวางการขงขันอยางปนธรรม
                          ํ.๒     บบบัญชีอกสารทีไก้าหนดเวຌ฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส
                                    (ํ)   บัญชีอกสารสวนทีไ ํ
                                    (๎)   บัญชีอกสารสวนทีไ ๎
 
                 ๎.    คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอ
                          ๎.ํ    มีความสามารถตามกฎหมาย
                          ๎.๎    เมปนบุคคลลຌมละลาย
                          ๎.๏    เมอยูระหวางลิกกิจการ
                          ๎.๐    เมปนบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือท้าสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌ
ชัไวคราว นืไองจากปนผูຌทีไเมผานกณฑการประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามระบียบทีไรัฐมนตรีวาการ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


กระทรวงการคลังก้าหนดตามทีไประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
                          ๎.๑    เมปนบุคคลซึไงถูกระบุชืไอเวຌ฿นบัญชีรายชืไอผูຌทิๅงงานละเดຌจຌงวียนชืไอ฿หຌปนผูຌทิๅงงาน
ของหนวยงานของรัฐ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานปนหุຌนสวนผูຌ
จัดการ กรรมการผูຌจัดการ ผูຌบริหาร ผูຌมีอ้านาจ฿นการด้านินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย
                          ๎.๒    มีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามทีไคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
                          ๎.๓    ปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูຌมีอาชีพขายพัสดุทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิกสดัง
กลาว
                          ๎.๔    เมปนผูຌมีผลประยชนรวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนทีไขຌายืไนขຌอสนอ฿หຌก รงรียน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิลใกทรอนิกส หรือเมปนผูຌกระท้าการอันปนการขัดขวางการขงขันอยางปนธรรม฿นการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกสครัๅงนีๅ
                          ๎.๕    เมปนผูຌเดຌรับอกสิทธิ่หรือความคุຌมกัน ซึไงอาจปฏิสธเมยอมขึๅนศาลเทย วຌนตรัฐบาล
ของผูຌยืไนขຌอสนอเดຌมีค้าสัไง฿หຌสละอกสิทธิ่ละความคุຌมกันชนวานัๅน
                          ๎.ํ์    ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                          ๎.ํํ    ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกปนคูสัญญาตຌองลงทะบียน฿นระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
ดຌวยอิลใกทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีไคณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
                          ๎.ํ๎    ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองเมอยู฿นฐานะปนผูຌเมสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือสดงบัญชี
รายรับรายจายเมถูกตຌองครบถຌวน฿นสาระส้าคัญ ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
                          ๎.ํ๏    ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงเดຌรับคัดลือกปนคูสัญญาตຌองรับละจายงินผานบัญชีธนาคาร วຌนต
การจายงินตละครัๅงซึไงมีมูลคาเมกินสามหมืไนบาทคูสัญญาอาจจายปนงินสดกใเดຌ ตามทีไคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก้าหนด
                 ๏.    หลักฐานการยืไนขຌอสนอ
                         ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนออกสารหลักฐานยืไนมาพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส ดยยกปน ๎ สวน คือ
                          ๏.ํ    สวนทีไ ํ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
                                   (ํ)    ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอปนนิติบุคคล
                                           (ก)   หຌางหุຌนสวนสามัญหรือหຌางหุຌนสวนจ้ากัด ฿หຌยืไนส้านาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล บัญชีรายชืไอหุຌนสวนผูຌจัดการ ผูຌมีอ้านาจควบคุม (ถຌามี) พรຌอมทัๅงรับรองส้านาถูกตຌอง
                                           (ข)   บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ฿หຌยืไนส้านาหนังสือรับรองการจด
ทะบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชืไอกรรมการผูຌจัดการ ผูຌมีอ้านาจควบคุม (ถຌามี) ละบัญชีผูຌถือหุຌนราย
฿หญ (ถຌามี) พรຌอมทัๅงรับรองส้านาถูกตຌอง
                                   (๎)    ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีไมิ฿ชนิติบุคคล ฿หຌยืไน
ส้านาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผูຌนัๅน ส้านาขຌอตกลงทีไสดงถึงการขຌาปนหุຌนสวน (ถຌามี) ส้านาบัตรประจ้าตัว



ประชาชนของผูຌปนหุຌนสวน หรือส้านาหนังสือดินทางของผูຌปนหุຌนสวนทีไมิเดຌถือสัญชาติเทย พรຌอมทัๅงรับรองส้านา
ถูกตຌอง
                                   (๏)    ฿นกรณีผูຌยืไนขຌอสนอปนผูຌยืไนขຌอสนอรวมกัน฿นฐานะปนผูຌรวมคຌา ฿หຌยืไนส้านา
สัญญาของการขຌารวมคຌา ละอกสารตามทีไระบุเวຌ฿น (ํ) หรือ (๎) ของผูຌรวมคຌา ลຌวตกรณี
                                   (๐)    อกสารพิไมติมอืไนโ 
                                           (๐.ํ)   ส้านา฿บทะบียนพาณิชย (ถຌามี) 
                                           (๐.๎)   ส้านา฿บทะบียนภาษีมูลคาพิไม (ถຌามี) 
                                   (๑)    บัญชีอกสารสวนทีไ ํ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ (ํ) ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
                                           ทัๅงนีๅ มืไอผูຌยืไนขຌอสนอด้านินการนบเฟลอกสารตามบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ครบ
ถຌวน ถูกตຌองลຌว ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกสจะสรຌางบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ (ํ)
฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสารสวนทีไ ํ ดังกลาว฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๏.๎    สวนทีไ ๎ อยางนຌอยตຌองมีอกสารดังตอเปนีๅ
                                   (ํ)    ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอมอบอ้านาจ฿หຌบุคคลอืไนกระท้าการทน฿หຌนบหนังสือมอบ
อ้านาจซึไงติดอากรสตมปຊตามกฎหมาย ดยมีหลักฐานสดงตัวตนของผูຌมอบอ้านาจละผูຌรับมอบอ้านาจ ทัๅงนีๅหาก
ผูຌรับมอบอ้านาจปนบุคคลธรรมดาตຌองปนผูຌทีไบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายลຌวทานัๅน
                                   (๎)    คตตาลใอกละ/หรือบบรูปรายการละอียดคุณลักษณะฉพาะ ตามขຌอ ๐.๐
                                   (๏)    บัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ทัๅงหมดทีไเดຌยืไนพรຌอมกับการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัด
จຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ (๎) ดยเมตຌองนบ฿นรูปบบ PDF File (Portable Document
Format)
                                           ทัๅงนีๅ มืไอผูຌยืไนขຌอสนอด้านินการนบเฟลอกสารตามบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ครบ
ถຌวน ถูกตຌองลຌว ระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกสจะสรຌางบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ตามบบ฿นขຌอ ํ.๒ (๎)
฿หຌดยผูຌยืไนขຌอสนอเมตຌองนบบัญชีอกสารสวนทีไ ๎ ดังกลาว฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๐.    การสนอราคา
                          ๐.ํ     ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกสตามทีไก้าหนดเวຌ฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกสนีๅ ดยเมมีงืไอนเข฿ดโ ทัๅงสิๅน ละจะตຌองกรอก
ขຌอความ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน พรຌอมทัๅงหลักฐานสดงตัวตนละท้าการยืนยันตัวตนของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมตຌองนบ฿บ
สนอราคา฿นรูปบบ PDF File (Portable Document Format)
                          ๐.๎     ฿นการสนอราคา฿หຌสนอราคาปนงินบาท ละสนอราคาเดຌพียงครัๅงดียวละราคา
ดียวดยสนอราคารวม ละหรือราคาตอหนวย ละหรือตอรายการ ตามงืไอนเขทีไระบุเวຌทຌาย฿บสนอราคา฿หຌถูกตຌอง
ทัๅงนีๅ ราคารวมทีไสนอจะตຌองตรงกันทัๅงตัวลขละตัวหนังสือ ถຌาตัวลขละตัวหนังสือเมตรงกัน ฿หຌถือตัวหนังสือปน
ส้าคัญ ดยคิดราคารวมทัๅงสิๅนซึไงรวมคาภาษีมูลคาพิไม ภาษีอากรอืไน คาขนสง คาจดทะบียน ละคา฿ชຌจายอืไนโ ทัๅง
ปวงเวຌลຌว จนกระทัไงสงมอบพัสดุ฿หຌ ณ รงรียนกุดรือค้าพิทยาคาร ต. กุดรือค้า อ. วานรนิวาส จ. สกลนคร
                                   ราคาทีไสนอจะตຌองสนอก้าหนดยืนราคาเมนຌอยกวา ๏์ วัน ตัๅงตวันสนอราคาดย
ภาย฿นก้าหนดยืนราคา ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองรับผิดชอบราคาทีไตนเดຌสนอเวຌ ละจะถอนการสนอราคามิเดຌ



                          ๐.๏     ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสนอก้าหนดวลาสงมอบพัสดุเมกิน ๏์ วัน นับถัดจากวันลงนาม
฿นสัญญาซืๅอขาย หรือวันทีไเดຌรับหนังสือจຌงจาก รงรียน ฿หຌสงมอบพัสดุ
                          ๐.๐     ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองสงคตตาลใอก ละหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของ ํ.
หมຌอนึไงอัดความดัน๎. ครืไองมัลติมีดียปรจคตอร ระดับ XGA ขนาด ๏,์์์ ANSI Lumens๏. กลຌองถายภาพ
ระบบดิจิตอล ความละอียด ๎์ ลຌานพิกซล เปพรຌอมการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส
พืไอประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนีๅ รงรียนจะยึดเวຌปนอกสารของทางราชการ
                          ๐.๑     กอนสนอราคา ผูຌยืไนขຌอสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละอียดคุณลักษณะฉพาะ
ฯลฯ ฿หຌถีไถຌวนละขຌา฿จอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกสทัๅงหมดสียกอนทีไจะตกลงยืไนขຌอสนอตามงืไอนเข฿น
อกสารประกวดราคาซืๅออิลใกทรอนิกส
                          ๐.๒     ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองยืไนขຌอสนอละสนอราคาทางระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวย
อิลใกทรอนิกส฿นวันทีไ ๎๔ มีนาคม ๎๑๒ํ  ระหวางวลา ์๔.๏์ น.  ถึง ํ๒.๏์ น. ละวลา฿นการสนอราคา฿หຌถือ
ตามวลาของระบบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกสปนกณฑ
                          มืไอพຌนก้าหนดวลายืไนขຌอสนอละสนอราคาลຌว จะเมรับอกสารการยืไนขຌอสนอละการ
สนอราคา฿ดโ ดยดใดขาด
                          ๐.๔     ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองจัดท้าอกสารส้าหรับ฿ชຌ฿นการสนอราคา฿นรูปบบเฟลอกสาร
ประภท PDF File (Portable Document Format) ดยผูຌยืไนขຌอสนอตຌองปนผูຌรับผิดชอบตรวจสอบความครบถຌวน
ถูกตຌอง ละชัดจนของอกสาร PDF File กอนทีไจะยืนยันการสนอราคา ลຌวจึงสงขຌอมูล (Upload) พืไอปนการ
สนอราคา฿หຌก รงรียน ผานทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐดຌวยอิลใกทรอนิกส
                          ๐.๕     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส จะด้านินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูຌยืไนขຌอสนอตละรายวา ปนผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชนรวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน ตามขຌอ ํ.๑
(ํ) หรือเม หากปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดปนผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชนรวมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชืไอผูຌยืไนขຌอสนอทีไมีผลประยชนรวมกันนัๅนออกจากการปนผูຌยืไนขຌอสนอ
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกสวา กอนหรือ฿นขณะทีไ
มีการพิจารณาขຌอสนอ มีผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดกระท้าการอันปนการขัดขวางการขงขันอยางปนธรรมตามขຌอ ํ.๑ (๎)
ละคณะกรรมการฯ ชืไอวามีการกระท้าอันปนการขัดขวางการขงขันอยางปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชืไอ
ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนออกจากการปนผูຌยืไนขຌอสนอ ละรงรียน จะพิจารณาลงทษผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวปนผูຌทิๅงงาน
วຌนต รงรียน จะพิจารณาหในวาผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนมิ฿ชปนผูຌริริไม฿หຌมีการกระท้าดังกลาวละเดຌ฿หຌความรวมมือ
ปนประยชนตอการพิจารณาของ รงรียน
                          ๐.ํ์     ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติ ดังนีๅ
                                   (ํ)    ปฏิบัติตามงืไอนเขทีไระบุเวຌ฿นอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส
                                   (๎)    ราคาทีไสนอจะตຌองปนราคาทีไรวมภาษีมูลคาพิไม ละภาษีอืไนโ (ถຌามี) รวมคา฿ชຌ
จายทัๅงปวงเวຌดຌวยลຌว
                                   (๏)    ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองลงทะบียนพืไอขຌาสูกระบวนการสนอราคา ตามวัน วลา ทีไ
ก้าหนด
                                   (๐)    ผูຌยืไนขຌอสนอจะถอนการสนอราคาทีไสนอลຌวเมเดຌ
                                   (๑)    ผูຌยืไนขຌอสนอตຌองศึกษาละท้าความขຌา฿จ฿นระบบละวิธีการสนอราคาดຌวยวิธี



ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางทีไสดงเวຌ฿นวใบเซต www.gprocurement.go.th
                 ๑.    หลักกณฑละสิทธิ่฿นการพิจารณา
                          ๑.ํ     ฿นการพิจารณาผลการยืไนขຌอสนอประกวดราคาอิลใกทรอนิกสครัๅงนีๅ รงรียนจะ
พิจารณาตัดสินดย฿ชຌหลักกณฑ ราคา
                          ๑.๎     การพิจารณาผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ

                                    กรณี฿ชຌหลักกณฑราคา฿นการพิจารณาผูຌชนะการยืไนขຌอสนอ รงรียน จะพิจารณาจาก
ราคารวม
                          ๑.๏     หากผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดมีคุณสมบัติเมถูกตຌองตามขຌอ ๎ หรือยืไนหลักฐานการยืไนขຌอ
สนอเมถูกตຌอง หรือเมครบถຌวนตามขຌอ ๏ หรือยืไนขຌอสนอเมถูกตຌองตามขຌอ ๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกสจะเมรับพิจารณาขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน วຌนต ผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ดสนอ
อกสารทางทคนิคหรือรายละอียดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะขายเมครบถຌวน หรือสนอรายละอียดตกตางเป
จากงืไอนเขทีไรงรียนก้าหนดเวຌ฿นประกาศละอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส ฿นสวนทีไมิ฿ชสาระส้าคัญละ
ความตกตางนัๅนเมมีผลท้า฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือปนการผิดพลาดลใกนຌอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน
                          ๑.๐     รงรียนสงวนสิทธิ่เมพิจารณาขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอดยเมมีการผอนผัน ฿นกรณีดัง
ตอเปนีๅ
                                   (ํ)    เมปรากฏชืไอผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน฿นบัญชีรายชืไอผูຌรับอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกสทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส หรือบัญชีรายชืไอผูຌซืๅออกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกส
ทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยอิลใกทรอนิกส ของรงรียน
                                   (๎)    เมกรอกชืไอผูຌยืไนขຌอสนอ฿นการสนอราคาทางระบบจัดซืๅอจัดจຌางดຌวย
อิลใกทรอนิกส
                                   (๏)    สนอรายละอียดตกตางเปจากงืไอนเขทีไก้าหนด฿นอกสารประกวดราคา
อิลใกทรอนิกสทีไปนสาระส้าคัญ หรือมีผลท้า฿หຌกิดความเดຌปรียบสียปรียบกผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน
                          ๑.๑     ฿นการตัดสินการประกวดราคาอิลใกทรอนิกสหรือ฿นการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกสหรือรงรียนมีสิทธิ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอชีๅจงขຌอทใจจริงพิไมติมเดຌ รงรียน มี
สิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอ เมรับราคา หรือเมท้าสัญญา หากขຌอทใจจริงดังกลาวเมหมาะสมหรือเมถูกตຌอง
                          ๑.๒     รงรียนทรงเวຌซึไงสิทธิทีไจะเมรับราคาต้ไาสุด หรือราคาหนึไงราคา฿ด หรือราคาทีไสนอ
ทัๅงหมดกใเดຌ ละอาจพิจารณาลือกซืๅอ฿นจ้านวน หรือขนาด หรือฉพาะรายการหนึไงรายการ฿ด หรืออาจจะยกลิกการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกสดยเมพิจารณาจัดซืๅอลยกใเดຌ สุดตจะพิจารณา ทัๅงนีๅ พืไอประยชนของทางราชการปน
ส้าคัญ ละ฿หຌถือวาการตัดสินของ รงรียนปนดใดขาด ผูຌยืไนขຌอสนอจะรียกรຌองคา฿ชຌจาย หรือคาสียหาย฿ดโ มิเดຌ
รวมทัๅงรงรียน จะพิจารณายกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกสละลงทษผูຌยืไนขຌอสนอปนผูຌทิๅงงาน เมวาจะปน
ผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกหรือเมกใตาม หากมีหตุทีไชืไอถือเดຌวาการยืไนขຌอสนอกระท้าการดยเมสุจริต ชน การ
สนออกสารอันปนทใจ หรือ฿ชຌชืไอบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืไนมาสนอราคาทน ปนตຌน
                               ฿นกรณีทีไผูຌยืไนขຌอสนอรายทีไสนอราคาต้ไาสุด สนอราคาต้ไาจนคาดหมายเดຌวาเมอาจด้านิน
งานตามอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกสเดຌ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิลใกทรอนิกสหรือ
รงรียน จะ฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอนัๅนชีๅจงละสดงหลักฐานทีไท้า฿หຌชืไอเดຌวา ผูຌยืไนขຌอสนอสามารถด้านินการตามอกสาร



ประกวดราคาอิลใกทรอนิกส฿หຌสรใจสมบูรณ หากค้าชีๅจงเมปนทีไรับฟงเดຌ รงรียน มีสิทธิทีไจะเมรับขຌอสนอหรือเม
รับราคาของผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅน ทัๅงนีๅ ผูຌยืไนขຌอสนอดังกลาวเมมีสิทธิรียกรຌองคา฿ชຌจายหรือคาสียหาย฿ดโ จาก
รงรียน
                          ๑.๓     กอนลงนาม฿นสัญญารงรียนอาจประกาศยกลิกการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระท้าทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการประกวดราคาหรือทีไเดຌรับการคัดลือกมีผลประยชนรวม
กัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอ
รายอืไน หรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระท้าการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา
                 ๒.     การท้าสัญญาซืๅอขาย
                          ๒.ํ     ฿นกรณีทีไผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส สามารถสงมอบสิไงของเดຌครบถຌวน
ภาย฿น ๑ วันท้าการ นับตวันทีไท้าขຌอตกลงซืๅอรงรียนจะพิจารณาจัดท้าขຌอตกลงปนหนังสือทนการท้าสัญญาตาม
บบสัญญาดังระบุ ฿นขຌอ ํ.๏ กใเดຌ
                          ๒.๎     ฿นกรณีทีไผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกสเมสามารถสงมอบสิไงของเดຌครบถຌวน
ภาย฿น ๑ วันท้าการ หรือรงรียนหในวาเมสมควรจัดท้าขຌอตกลงปนหนังสือ ตามขຌอ ๒.ํ ผูຌชนะการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกสจะตຌองท้าสัญญาซืๅอขายตามบบสัญญาดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ หรือท้าขຌอตกลงปนหนังสือ กับรงรียนภาย
฿น ๓ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌง ละจะตຌองวางหลักประกันสัญญาปนจ้านวนงินทากับรຌอยละ ๑ ของราคาคา
สิไงของทีไประกวดราคาอิลใกทรอนิกส฿หຌรงรียนยึดถือเวຌ฿นขณะท้าสัญญา ดย฿ชຌหลักประกันอยางหนึไงอยาง฿ดดังตอ
เปนีๅ
                          (ํ)     งินสด
                          (๎)     ชใคหรือดราฟททีไธนาคารซในสัไงจาย ซึไงปนชใคหรือดราฟทลงวันทีไทีไ฿ชຌชใคหรือดราฟท
นัๅนช้าระตอจຌาหนຌาทีไ฿นวันท้าสัญญา หรือกอนวันนัๅนเมกิน ๏ วันท้าการ
                          (๏)     หนังสือค้ๅาประกันของธนาคารภาย฿นประทศ ตามตัวอยางทีไคณะกรรมการนยบาย
ก้าหนด ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๐ (๎) หรือจะปนหนังสือค้ๅาประกันอิลใกทรอนิกสตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
                          (๐)     หนังสือค้ๅาประกันของบริษัทงินทุน หรือบริษัทงินทุนหลักทรัพยทีไเดຌรับอนุญาต฿หຌ
ประกอบกิจการงินทุนพืไอการพาณิชยละประกอบธุรกิจค้ๅาประกันตามประกาศของธนาคารหงประทศเทย ตาม
รายชืไอบริษัทงินทุนทีไธนาคารหงประทศเทยจຌงวียน฿หຌทราบ ดยอนุลม฿หຌ฿ชຌตามตัวอยางหนังสือค้ๅาประกันของ
ธนาคารทีไคณะกรรมการนยบายก้าหนด ดังระบุ฿นขຌอ ํ.๐ (๎)
                          (๑)     พันธบัตรรัฐบาลเทย
                          หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌ ดยเมมีดอกบีๅยภาย฿น ํ๑ วัน นับถัดจากวันทีไผูຌชนะการประกวดราคา
อิลใกทรอนิกส (ผูຌขาย) พຌนจากขຌอผูกพันตามสัญญาซืๅอขายลຌว
                          หลักประกันนีๅจะคืน฿หຌ ดยเมมีดอกบีๅย ตามอัตราสวนของพัสดุทีไซืๅอซึไงรงรียน เดຌรับมอบเวຌ
ลຌว
                 ๓.    คาจຌางละการจายงิน
                          รงรียน จะจายคาสิไงของซึไงเดຌรวมภาษีมูลคาพิไม ตลอดจนภาษีอากรอืไนโ ละคา฿ชຌจายทัๅงปวง
ลຌว฿หຌกผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌปนผูຌขาย มืไอผูຌขายเดຌสงมอบสิไงของเดຌครบถຌวนตามสัญญาซืๅอขายหรือ
ขຌอตกลงปนหนังสือ ละรงรียน เดຌตรวจรับมอบสิไงของเวຌรียบรຌอยลຌว
                 ๔.    อัตราคาปรับ



                          คาปรับตามบบสัญญาซืๅอขายนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกสนีๅ หรือขຌอตกลงซืๅอ
ขายปนหนังสือ ฿หຌคิด฿นอัตรารຌอยละ ์.ํ์ ของราคาคาสิไงของทีไยังเมเดຌรับมอบตอวัน
                 ๕.    การรับประกันความช้ารุดบกพรอง
                          ผูຌชนะการประกวดราคาอิลใกทรอนิกส ซึไงเดຌท้าสัญญาซืๅอขายตามบบดังระบุ฿นขຌอ ํ.๏ หรือ
ท้าขຌอตกลงซืๅอปนหนังสือ ลຌวตกรณี จะตຌองรับประกันความช้ารุดบกพรองของสิไงของทีไซืๅอขายทีไกิดขึๅนภาย฿น
ระยะวลาเมนຌอยกวา ๎ ป      นับถัดจากวันทีไ รงรียน เดຌรับมอบสิไงของ ดยตຌองรีบจัดการซอมซมกຌเข฿หຌ฿ชຌการ
เดຌดีดังดิมภาย฿น ๏์ วัน นับถัดจากวันทีไเดຌรับจຌงความช้ารุดบกพรอง
                 ํ์.    ขຌอสงวนสิทธิ่฿นการยืไนขຌอสนอละอืไนโ
                          ํ์.ํ   งินคาพัสดุส้าหรับการซืๅอครัๅงนีๅ เดຌมาจากงินงบประมาณงินงบประมาณประจ้าป พ.ศ.
๎๑๒ํ
                                    การลงนาม฿นสัญญาจะกระท้าเดຌ ตอมืไอรงรียนเดຌรับอนุมัติงินคาพัสดุจากงินงบ
ประมาณประจ้าป พ.ศ. ๎๑๒ํ ลຌวทานัๅน
                          ํ์.๎   มืไอรงรียนเดຌคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอราย฿ด฿หຌปนผูຌขาย ละเดຌตกลงซืๅอสิไงของตามการ
ประกวดราคาอิลใกทรอนิกสลຌว ถຌาผูຌขายจะตຌองสัไงหรือน้าสิไงของดังกลาวขຌามาจากตางประทศละของนัๅนตຌองน้า
ขຌามาดยทางรือ฿นสຌนทางทีไมีรือเทยดินอยู ละสามารถ฿หຌบริการรับขนเดຌตามทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก้าหนด ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงปนผูຌขายจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยการสงสริมการพาณิชยนาวี ดังนีๅ
                                   (ํ)    จຌงการสัไงหรือน้าสิไงของทีไซืๅอขายดังกลาวขຌามาจากตางประทศตอกรมจຌาทา
ภาย฿น ๓ วัน นับตัๅงตวันทีไผูຌขายสัไง หรือซืๅอของจากตางประทศ วຌนตปนของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไนเดຌ
                                   (๎)    จัดการ฿หຌสิไงของทีไซืๅอขายดังกลาวบรรทุกดยรือเทย หรือรือทีไมีสิทธิชนดียวกับ
รือเทย จากตางประทศมายังประทศเทย วຌนตจะเดຌรับอนุญาตจากกรมจຌาทา ฿หຌบรรทุกสิไงของนัๅนดยรืออืไนทีไ
มิ฿ชรือเทย ซึไงจะตຌองเดຌรับอนุญาตชนนัๅนกอนบรรทุกของลงรืออืไน หรือปนของทีไรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกวຌน฿หຌบรรทุกดยรืออืไน
                                   (๏)    ฿นกรณีทีไเมปฏิบัติตาม (ํ) หรือ (๎) ผูຌขายจะตຌองรับผิดตามกฎหมายวาดຌวยการ
สงสริมการพาณิชยนาวี
                          ํ์.๏   ผูຌยืไนขຌอสนอซึไงรงรียนเดຌคัดลือกลຌว เมเปท้าสัญญาหรือขຌอตกลงซืๅอปนหนังสือ
ภาย฿นวลาทีไก้าหนด ดังระบุเวຌ฿นขຌอ ๓ รงรียนจะริบหลักประกันการยืไนขຌอสนอ หรือรียกรຌองจากผูຌออกหนังสือค้ๅา
ประกันการยืไนขຌอสนอทันที ละอาจพิจารณารียกรຌอง฿หຌชด฿ชຌความสียหายอืไน (ถຌามี) รวมทัๅงจะพิจารณา฿หຌปนผูຌทิๅง
งาน ตามระบียบกระทรวงการคลังวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
                          ํ์.๐   รงรียนสงวนสิทธิ่ทีไจะกຌเขพิไมติมงืไอนเข หรือขຌอก้าหนด฿นบบสัญญาหรือขຌอตกลง
ซืๅอปนหนังสือ ฿หຌปนเปตามความหในของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถຌามี)
                          ํ์.๑   ฿นกรณีทีไอกสารนบทຌายอกสารประกวดราคาอิลใกทรอนิกสนีๅ มีความขัดหรือยຌงกัน
ผูຌยืไนขຌอสนอจะตຌองปฏิบัติตามค้าวินิจฉัยของรงรียน ค้าวินิจฉัยดังกลาว฿หຌถือปนทีไสุด ละผูຌยืไนขຌอสนอเมมีสิทธิ
รียกรຌองคา฿ชຌจาย฿ดโ พิไมติม
                          ํ์.๒   รงรียนอาจประกาศยกลิกการจัดซืๅอ฿นกรณีตอเปนีๅเดຌ ดยทีไผูຌยืไนขຌอสนอจะรียกรຌอง
คาสียหาย฿ดโ จากรงรียนเมเดຌ



                                   (ํ)    รงรียนเมเดຌรับการจัดสรรงินทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอหรือทีไเดຌรับจัดสรรตเมพียง
พอทีไจะท้าการจัดซืๅอครัๅงนีๅตอเป
                                   (๎)    มีการกระท้าทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการจัดซืๅอหรือทีไเดຌรับการคัดลือกมี
ผลประยชนรวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางปนธรรม หรือสมยอมกัน
กับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระท้าการทุจริตอืไน฿ด฿นการสนอราคา
                                   (๏)    การท้าการจัดซืๅอครัๅงนีๅตอเปอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกรงรียน หรือกระทบ
ตอประยชนสาธารณะ
                                   (๐)    กรณีอืไน฿นท้านองดียวกับ (ํ) (๎) หรือ (๏) ตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง ซึไงออก
ตามความ฿นกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
                 ํํ.    การปฏิบัติตามกฎหมายละระบียบ
                             ฿นระหวางระยะวลาการซืๅอ ผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือก฿หຌปนผูຌขายตຌองปฏิบัติตามหลัก
กณฑทีไกฎหมายละระบียบเดຌก้าหนดเวຌดยครงครัด
                 ํ๎.    การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
                             รงรียน สามารถน้าผลการปฏิบัติงานลຌวสรใจตามสัญญาของผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัด
ลือก฿หຌปนผูຌขายพืไอน้ามาประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ
                             ทัๅงนีๅ หากผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกเมผานกณฑทีไก้าหนดจะถูกระงับการยืไนขຌอสนอ
หรือท้าสัญญากับรงรียน เวຌชัไวคราว

รงรียนกุดรือค้าพิทยาคาร
 ๎์ มีนาคม ๎๑๒ํ
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