
 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)  

เลขท่ี  3/2563 

การซ้ือคอมพิวเตอรสำหรับการเรียนการสอนพรอมโตะและเกาอ้ี 

ตามประกาศ โรงเรียนสารวิทยา 

ลงวันท่ี  2  มิถุนายน  2563 

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

 

 โรงเรียนสารวิทยา ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือคอมพิวเตอร
สำหรับการเรียนการสอนพรอมโตะและเกาอ้ี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
 คอมพิวเตอรสำหรับการเรียนการสอน  จำนวน  240  เครื่อง 
 พรอมโตะและเกาอ้ี (43.21.15.00) 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 

 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 1.3 สัญญาซ้ือขายคอมพิวเตอร 
 1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน 
  (1) หลักประกันการเสนอราคา 
  (2) หลักประกันสัญญา       
 1.5 บทนิยาม 
  (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
 1.6 แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 ๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
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  2.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ 
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกโรงเรียน ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวาง การแขงขันอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาล 
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 2.10  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 

 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
 (๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
 (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 
รายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 
 (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนา
บัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรอง
สำเนาถูกตอง 
 (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญา
ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรอื (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
 (4) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
   (4.1)  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี) 

(5) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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ท้ังนี้  เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 
1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (1) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือ 
มอบอำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 
ท้ังนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
  (2) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
  (3) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5 
 (4) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.6 (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 ท้ังนี้  เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบ 
ในขอ 1.6 (2) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 ๔. การเสนอราคา  
  4.1 ผู ยื่ น ข อ เสนอต องยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ื อจัดจ างภ าครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น  
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของ 
ผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 4.2 ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว 
จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ โรงเรียนสารวิทยา 
 ราคาท่ี เสนอจะต องเสนอกำหนดยืนราคาไม น อยกว า 120 วัน ตั้ งแต วันเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผู ยื่ น ข อ เสนอจะต องเสนอกำหนดเวลาส งมอบพัสดุ ไม เกิน  30 วัน  นั บ ถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก โรงเรียน ใหสงมอบพัสดุ 
 ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ผูเสนอ
ราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑคอมพิวเตอรและ
อุปกรณตอพวง, โตะ, เกาอ้ี พรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้โรงเรียนจะยึดไว
เปนเอกสารของทางราชการ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ โรงเรียนจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 
  สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสำเนารูปถายจะตองรับรองสำเนาถูกตอง 
โดยผูมีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มี
ความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนำตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน 1 วัน 
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 ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุ ท่ี เสนอ จำนวน 1 ชุด และรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี โรงเรียน กำหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับ
ในเอกสารดวย พรอมสรุปจำนวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ 
๑.๖ (๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา 
๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชมุสำนกังานผูอำนวยการ โรงเรียนสารวิทยา  

  ท้ังนี้ โรงเรยีนจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยาง
ท่ีเหลือหรือไมใชแลว โรงเรียนจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 

 4.6 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส 

 4.7 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

  เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 4.8 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปน
การเสนอราคาใหแก โรงเรียน ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
ตามขอ 1.5 (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับ 
ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน 
ผูยื่นขอเสนอ 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ 
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ยื่นขอ เสนอรายนั้นออกจากการเปนผู ยื่ นขอเสนอ  และโรงเรียน 
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น
มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของโรงเรียน 
 4.10 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
  (2) ราคาท่ี เสนอจะตองเป นราคาท่ี รวมภาษี มูลค าเพ่ิม  และภาษี อ่ืนๆ (ถ ามี )  
รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 
  (3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ท่ีกำหนด 
  (4) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
  (5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 5. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน 322,160.00 บาท  
(สามแสนสองหม่ืนสองพันหนึ่งรอยหกสิบบาทถวน) 
  5.1 เช็คหรือดราฟทธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟทนั้น
ชำระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ 
  5 .2  ห นั งสื อ ค้ ำป ระ กัน อิ เล็ กท รอนิ กส ข อ งธน าค ารภ าย ใน ป ระ เท ศต ามแบ บ ท่ี
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ-
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ-
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหโรงเรียนตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึง ๑๖.๓๐ น. 
  กรณี ท่ีผู ยื่นขอ เสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมค า” ประสงค ใชหนั งสือ ค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ำ-
ประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
  (1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว 
เปนผูยื่นขอเสนอ 
  (2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ีสัญญา
รวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด-
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
  หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ โรงเรียนจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน  
15 วัน นับถัดจากวันท่ีโรงเรียนไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว 
เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 รายใหคืนไดตอเม่ือ
ไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  

 6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคารวม 
  6.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ โรงเรียนจะพิจารณา
จาก ราคารวม 
 6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
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เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 6.4 โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
  (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผู ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของโรงเรียน 
  (2) ไม กรอกชื่ อผู ยื่ นข อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจัด ซ้ือจัดจ างด วย
อิเล็กทรอนิกส 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียนมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง 

 6.6 โรงเรียนทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน
ของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ โรงเรียนเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่น
ขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่น
ขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืน
มาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือโรงเรียน จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ
สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟง
ได โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 

 6.7 กอนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
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 7. การทำสัญญาซ้ือขาย  
 7.1 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 
๕ วันทำการ นับแตวันท่ีทำขอตกลงซ้ือโรงเรียนจะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
 7.2 ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือโรงเรียนเห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ 7.๑ ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสอื กับ
โรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับ 
รอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหโรงเรียนยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจายใหแกโรงเรียน ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟท ลงวันท่ีท่ีใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
  (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
  (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาต 
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ 
ค้ำประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
  (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุซ่ึงโรงเรียน ไดรับมอบไวแลว  

 8. คาจางและการจายเงิน  
 โรงเรียนสารวิทยาจะชำระเงินใหแกผู ขาย เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท่ีแตงตั้ งโดย 
โรงเรียนสารวิทยาไดทำการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ไวครบถวนถูกตองเรียบรอยแลว โดยจะแบงการชำระเปน
สองงวด งวดละ 50% ของราคาซ้ือตามสัญญา ไดแก 
 งวดท่ี 1 เม่ือผูสงมอบเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอร ครบตามสัญญา 
 งวดท่ี 2 เม่ือตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร โปรแกรม โตะและเกาอ้ีคอมพิวเตอรใหอยูในสภาพ  
      สมบูรณพรอมใชงาน ระยะเวลา 6 เดือนหลังจากการสงมอบงวดแรก  

 9. อัตราคาปรับ 

 คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ
ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.1๐ ของราคาคาสิ่งของท้ังหมดตอวัน 

 10. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

 ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ทำขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 3 ป  นับถัดจากวันท่ี โรงเรียน ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 1 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
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 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 
     11.๑ เงินคาพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายไดสถานศึกษา ประจำป

งบประมาณ 2563  

 การลงนามในสัญ ญาจะกระทำได ต อ เม่ื อ โรงเรี ยนได รั บอนุ มั ติ เงินค าพั ส ดุ  
จากเงินงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 แลวเทานั้น 
 11.๒ เม่ือโรงเรียนไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น
ตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
 (๑) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี  
 11.๓  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ
ภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 11.๔  โรงเรียนสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)  
 11.5  ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
 11.6 โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไมได 
  (1) โรงเรียนไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอท่ีจะทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 
  (2) มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
  (3) การทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกโรงเรียน หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ 
  (4) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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๑2. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด 

13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 โรงเรียน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
 ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทำสัญญากับโรงเรียน ไวชั่วคราว 
 
 

         โรงเรียนสารวิทยา 
         2  มิถุนายน  2563 

 


