
 

  

เอกสารประกวดราคาจางบริษทัจัดหาครชูาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน 

โครงการหลกัสูตรภาคภาษาอังกฤษ ดวยวธิีการทางอิเลก็ทรอนกิส   

เลขที่ .............. 

ตามประกาศโรงเรียนสุราษฎรธานี ลงวันที่ ....................... 

 

 โรงเรียนสุราษฎรธานี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงคจะประกวดราคาจางบริษัท

จัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน 

สุราษฎรธานี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑ แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

  ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส 

  ๑.๓ หนังสือแสดงเงือ่นไขการซือ้และจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๔ แบบสญัญาจาง 

  ๑.๕ แบบหนงัสอืค้ําประกัน 

   (๑) หลักประกันซอง 

   (๒) หลักประกันสัญญา 

  ๑.๖ บทนิยาม 

   (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมสีิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 

   (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

  ๑.๗ แบบบญัชเีอกสาร 

   (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 

    - บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดัการ / หุนสวนผูจัดการ / ผูมอีํานาจควบคุม 

   (๒) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

  ๑.๘ หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสทิธิเรียกรองในการรับเงิน 

  ๑.๙ เง่ือนไขเฉพาะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๑.๑๐ แบบใบแจงราคาของงานจาง 

 ๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะราคา 

       ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิตบิคุคลผูมีอาชพีรับจางงานที่ประกวดราคาจางบริษทั

จัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน 

สุราษฎรธานี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 



 

  

  ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของ 

ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน  

ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย

อื่น และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด

ราคาจางดวยบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

  ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ 

ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

  ๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาค

ภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา รอยละ 

๒๕ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเชื่อถือ  

  ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

  ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จา งด วย ระบบอิ เล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ต อ งลงทะเบี ยนในระบ บ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

     ทั้งนี้ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือก  หากมีการทําสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแต 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท) ขึ้นไป กับโรงเรียนสุราษฎรธานี  ตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ

ยื่นตอกรมสรรพากร และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบญัชรีายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล เปนคูสัญญากับ

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และที่แกไขเพิ่มเติม  และโรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือ

นิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิตบิุคคลนั้นจะไดแสดงบญัชรีายรับรายจาย

ตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถกูตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว 

   ทั้งนี้ผูเสนอราคาจําเปนตองนําเสนอหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโครงการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษใหแกคณะกรรมการเปดซองขอเสนอดานเทคนิคพิจารณาในวันเปดซองยื่น

ขอเสนอดานเทคนิคดวย 

  



 

  

 ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 

      ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเปน ๒ สวน คือ 

      ๓.๑ สวนที่ ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้

   (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิตบิคุคล 

    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       

จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

    (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชี 

ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล

ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

   (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปน

ผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่

ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปน

นิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ไดระบุไวใน (๑) 

   (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง 

   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

  ๓.๒  สวนที่ ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

   (๑) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๒ 

   (๒) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตามขอ ๑.๓ 

โดยตองลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) 

   (๓) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอ

ราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน 

   (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

   (5) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

   (6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 ๔. การเสนอราคา 

  ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

จางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดาํเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส นี้ดังระบุในขอ ๑.๒ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง



 

  

อิเล็กทรอนิกสนี้ดังระบุในขอ ๑.๓ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  

รวมทั้ง ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

  ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วันนับแตวันยืนยันราคา

สุดทาย โดยภายในกําหนดยนืราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาทีต่น

ไดเสนอไว  และจะถอนการเสนอราคามิได 

  ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลว

เสร็จ  ไมเกิน ๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

     ๔.๔ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการ

เรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาองักฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา แบบรูป รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจาง

บริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

  ๔.๕ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติ

เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคา 

ตามเอกสารประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่.................................  “ยื่นตอคณะกรรมการ

ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่……………..........................…ตั้งแตเวลา.............น.  ถึง...............น. 

ณ....................................................................................................... 

   เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานี ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 

   คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูประสงคจะเสนอราคา

แตละรายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑)  

ณ วันประกาศประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานีดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม  พรอมตรวจสอบ

ขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทาง

ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ



 

  

เสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคา 

หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  

   ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบือ้งตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอ

ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวาง 

ผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางบริษัทจัดหา

ครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน 

สุราษฎรธานีดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค  

อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่ จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ ไดรับแจงจาก

คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด 

   หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางบริษัทจัดหา

ครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียน 

สุราษฎรธานี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายใน

เวลาที่กําหนดไว  คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอ

ราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่นและเมื่อแกไขขอขัดของแลว  จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคา

ตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต

ตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ

เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่ง

ยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม 

โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ 

   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธ์ิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการ

ประกวดราคาฯ  เพื่อใหการประกวดราคาฯ  เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

  ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค 

   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตอง 

เริ่มตนท่ี ๗,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดลานหกแสนบาทถวน) 

   (๓) ราคาที่ เสนอจะตองเปนราคาที่ รวมภาษีมูลคาเพิ่ ม และภาษีอื่นๆ (ถ ามี )  

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

   (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน  จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ

ราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 

   (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ 



 

  

   (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย

ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน

โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานีดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคา

สูงสุดในการประกวดราคาฯ  

   (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น

แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอ

หลังสุด 

   (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายใน

การใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส  ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

   (9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่....................... ตั้งแตเวลา..........น. 

เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป 

   (10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิ

เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาด

กลางอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

 ๕. หลักประกันซอง 

  ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอทางดาน

เทคนิค จํานวนเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา

การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  

โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

   ๕.๑ เงินสด 

   ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรมโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค

หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 

   ๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสอืค้าํประกัน ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

   ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ

ไทย  ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ  ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสอืค้าํประกันดังระบุในขอ  

๑.๕ (๑) 

   ๕.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

   หลักประกันซองตามขอนี้  โรงเรียนจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 

๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว     



 

  

ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน

แลว 

   การคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

  ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

   ๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้  โรงเรียนจะพิจารณา

ตัดสินดวยราคารวม.    

   ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน

การเสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางด วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสไมถกูตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงค

จะเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือขอผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่

พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น 

   ๖.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน

กรณีดังตอไปนี้ 

    (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

ของโรงเรียน 

   (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจาง

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง 

ผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

   ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในการทํา

สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับ

ราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง 

    ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา 

ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือโรงเรียนจะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจาง

บริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได โรงเรียน

มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น 

   ๖.๕  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังการประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติ

เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 



 

  

วาผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอ

ราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผู ใหบริการตลาดกลาง

อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการ

สอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ โรงเรียนสุราษฎรธานี ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ โรงเรียนมีอํานาจ

ที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปน 

ผูทิ้งงาน 

 ๗. การทําสัญญาจาง 

   ผูชนะการประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ

สัญญา ดังระบุในขอ  ๑.๔ ภายใน ๕ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับ รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ไดใหโรงเรียนยึดถือ

ไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

   ๗.๑ เงินสด 

  ๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น 

ไมเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 

  ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของทางธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน         

ดังระบุในขอ  ๑.๕ (๒) 

  ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ

ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน

ขอ ๑.๕ (๒) 

          ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย   

   หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ

ผูกพันตามสัญญาจางแลว 

 ๘.  คาจางและการจายเงิน 

  โรงเรียนแบงจายชําระเปนจํานวน ๘ งวดตอเดือน โดย แบงชําระเปนอัตรารอยละ ๑๒.๕๐ 

งวดละ ๙๕๐,๐๐๐.-บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยจะจายในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๗ 

และพฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กุมภาพันธ ๒๕๕๘ 

 

  



 

  

 ๙.  อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ.........จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของงานจางนั้นแตตอง

ไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท 

 ๑๐. การรับประกันความบกพรอง 

  ผูชนะการประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอน

ในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา

สัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ  ๑.๔  แลวแตกรณีจะตองรับประกันความบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้น

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับถัดจากวันที่โรงเรียนไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการแกไขให

ภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 

  ๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับการจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงินรายไดสถานศึกษา   

  ๑๑.๒ เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

ตามประกวดราคาจางบริษัทจัดหาครูชาวตางชาตเิพือ่ดาํเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสตูรภาค

ภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา

มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ

รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

    (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน

๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

    (๒) จัดการใหสิ่งของที่ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

    (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี 

  ๑๑.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติ

เพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตอโรงเรียนแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอ

ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาบริษัทจัดหาครูชาวตางชาติเพื่อดําเนินการจัดการเรียนการสอนในโครงการ

หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงือ่นไข ในขอ ๔.๖ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะน้ัน 

โรงเรียนจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองให



 

  

ชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรม   

  ๑๑.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน

เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ 

ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน 

ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑๑.๕ โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป

ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการทํางานผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด 

 

โรงเรียนสุราษฎรธานี 

  (วัน เดือน ป) 

 

 



 

  

หมายเหต ุ
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจางทีเ่ขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 

เพื่อเปนผูมีสทิธิเสนอราคา 
(๒) ผูมีสทิธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสด ุ

ใหเปนผูมสีิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
(๓) การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 

ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงสิ้นสุดวันยืนราคา 

 ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคา
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลา
ค้ําประกันซอง คือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙  และนับตอเนื่องในชวงที่สอง
ใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น 
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ ถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

   
  การเสนอลดราคาขัน้ต่าํ (Minimum Bid) ใหหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุคาํนวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่ําแตละคร้ังในอัตรารอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใดๆ ใหปดเศษดังกลาวเปนหนวยนับนั้น โดยไมตองมีเศษของแตละ
หนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละคร้ัง เชน กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให
กําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาค ร้ังละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 
๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา
(Minimum Bid) ไมนอยกวาคร้ังละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขัน้ต่าํสูงกวาราคา
ขั้นต่ําที่กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ 
ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาคร้ังสดุทายทีเ่สนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หนวยงาน
ที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอ
ราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนได 
 


