
( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาซอืด้วยวธิีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์(e-bidding)

เลขที ........................

การซือจัดซอืครุภัณฑร์ะบบคอมพิวเตอรพ์ร้อมอุปกรณส์าํหรับการเรียนการสอนโรงเรียนคุณภาพ

ประจาํตาํบล และโรงเรียนขนาดกลาง รูปแบบ IC๓ , IC๔ ใหก้ับโรงเรียนในสังกัด ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามประกาศ สาํนักงานเขตพืนทกีารศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

ลงวันท ี กรกฎาคม ๒๕๖๔

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต ๒ ซงึต่อไปนีเรยีกว่า "สาํนกังาน" มีความ

ประสงคจ์ะประกวดราคาซือดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ตามรายการ ดงันี 

๑. ระบบคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์

สาํหรบัการเรยีนการสอน โรงเรียน

คณุภาพประจาํตาํบล ประจาํปีงบ

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จาํนวน ๑๑ ชดุ

๒. ระบบคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณ์

สาํหรบัการเรยีนการสอน โรงเรียน

ขนาดกลาง ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

จาํนวน ๓ ชดุ

๓. ระบบปฏิบติัการพรอ้มโปรแกรม

สาํนกังาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๔

จาํนวน ๑๖๙ ชดุ

พสัดทีุจะซือนีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจะใชง้านไดท้นัที

และมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉ์บบั

นี โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

๑.๑ รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกาํหนดไวใ้นระบบการจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

๑.๓ สญัญาซือขายและอนญุาตใหใ้ชส้ทิธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

๑.๔ แบบหนงัสือคาํประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา

๑.๕ บทนิยาม



                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบญัชีเอกสารทีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที ๒

๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยนืข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึงอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยืนขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้

ชวัคราว เนืองจากเป็นผูที้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบทีรฐัมนตรวีา่

การกระทรวงการคลงักาํหนดตามทีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึงถกูระบชุือไวใ้นบญัชีรายชือผูท้ิงงานและไดแ้จง้เวียนชือใหเ้ป็นผูทิ้งงาน

ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิติบคุคลทีผูท้ิงงานเป็นหุน้สว่นผู้

จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัดว้ย

๒.๖ มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดทุีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว

๒.๘ ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืนทีเขา้ยืนขอ้เสนอใหแ้ก่ สาํนกังาน

ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รงันี

๒.๙ ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธิหรอืความคุม้กนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เวน้แต่รฐับาล

ของผูยื้นขอ้เสนอไดมี้คาํสงัใหส้ละเอกสิทธิและความคุม้กนัเช่นว่านนั

๒.๑๐ ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

๓.    หลักฐานการยนืข้อเสนอ

ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้ง

ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ

๓.๑ ส่วนที ๑ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังตอ่ไปนี

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืนขอ้เสนอเป็นนิติบคุคล

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั ใหย้ืนสาํเนาหนงัสือรบัรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง



                                           (ข)   บริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจาํกดั ใหยื้นสาํเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนงัสือบรคิณหส์นธิ บญัชีรายชือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทงัรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื้นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีมิใช่นิติบคุคล ใหยื้นสาํเนา

บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงทีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนทีมิไดถื้อสญัชาติไทย พรอ้มทงัรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื้นขอ้เสนอเป็นผูย้ืนขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหยื้นสาํเนา

สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แต่กรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ

                                           (๔.๑)   เชน่สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิม

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีไดยื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทงันี เมือผูย้ืนขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที ๑ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ 

(๑) ใหโ้ดยผูย้ืนขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๓.๒ ส่วนที ๒ อย่างน้อยตอ้งมีเอกสารดังตอ่ไปนี

                                   (๑)    ในกรณีทีผูยื้นขอ้เสนอมอบอาํนาจใหบ้คุคลอืนกระทาํการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ

อาํนาจซึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ ทงันี

หากผูร้บัมอบอาํนาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูที้บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นนั

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔

                                   (๓)    เอกสารเพิมเติมอืนๆ

                                           (๓.๑)   สาํเนาใบขนึทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(SMEs) หรือ สาํเนาหนงัสือรบัรองสินคา้ Made in Thailand

                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทงัหมดทีไดย้ืนพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทงันี เมือผูย้ืนขอ้เสนอดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ครบ

ถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ 

(๒) ใหโ้ดยผูยื้นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)



๔.    การเสนอราคา

๔.๑ ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสต์ามทีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทงัสิน และจะ

ตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทาํการยืนยนัตวัตนของผูย้ืนขอ้เสนอโดย

ไม่ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงครงัเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กู

ตอ้ง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะตอ้งตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวั

หนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซงึรวมค่าภาษีมลูค่าเพิม ภาษีอากรอืน คา่ขนสง่ ค่าจดทะเบียน และค่า

ใชจ้่ายอืนๆ ทงัปวงไวแ้ลว้ จนกระทงัส่งมอบพสัดใุห ้ณ โรงเรียนคณุภาพประจาํตาํบล และโรงเรยีนขนาดกลาง ใน

สงักดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต ๒ ทีไดร้บัอนมุตัิเงินงบประมาณรายการครุภณัฑ์

คอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณส์าํหรบัการเรยีนการสอน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จาํนวน ๑๔ โรงเรียน

ราคาทีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไมน่อ้ยกว่า ๖๐ วนั ตงัแต่วนัเสนอราคาโดยภาย

ในกาํหนดยืนราคา ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาทีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดไุม่เกิน ๑๒๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม

ในสญัญาซือขาย หรอืวนัทีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก สาํนกังาน ใหส่้งมอบพสัดุ

๔.๔ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ ครุภณัฑ์

ระบบคอมพิวเตอรพ์รอ้มอปุกรณส์าํหรบัการเรียนการสอน โรงเรยีนคณุภาพประจาํตาํบล และโรงเรียนขนาดกลาง 

ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์เพือ

ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนี สาํนกังานจะยึดไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ

สาํหรบัแคตตาลอ็กทีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์มีความ

ประสงคจ์ะขอดตูน้ฉบบัแคตตาล็อก ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๓ วนั

๔.๕ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งสง่ตวัอย่างของพสัดทีุเสนอ จาํนวน ๑ ชดุ/รายการ และรายละเอียด

ประกอบการอธิบายเอกสารตามที สาํนกังาน กาํหนด โดยลงลายมือผูยื้นขอ้เสนอพรอ้มประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบั

ในเอกสารดว้ย พรอ้มสรุปจาํนวนเอกสารทีจดัสง่หรือนาํมาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖

(๒) เพือใชใ้นการตรวจทดลองหรอืประกอบการพิจารณา ในวนัที ........................ ระหว่าง

เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. ณ สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษานครพนม เขต ๒

ทงันี สาํนกังานจะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทีเกิดขนึแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอย่างทีเหลือหรอื

ไม่ใชแ้ลว้ สาํนกังานจะคืนใหแ้ก่ผูยื้นขอ้เสนอ



๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผูย้ืนขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 

ใหถี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์งัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนขอ้เสนอตามเงือนไขใน

เอกสารประกวดราคาซืออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งยืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย

อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบการจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์

เมือพน้กาํหนดเวลายืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รบัเอกสารการยืนขอ้เสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผูยื้นขอ้เสนอตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื้นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 

ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพือเป็นการ

เสนอราคาใหแ้ก่ สาํนกังาน ผ่านทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์จะดาํเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัิของผูย้ืนขอ้เสนอแตล่ะรายว่า เป็นผูยื้นขอ้เสนอทีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้นขอ้เสนอรายอนื ตามขอ้ 

๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผูยื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูยื้นขอ้เสนอทีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้นขอ้เสนอราย

อืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผูยื้นขอ้เสนอทีมีผลประโยชนร์ว่มกนันนัออกจากการเป็นผูย้ืนขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรือในขณะที

มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูยื้นขอ้เสนอรายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ 

(๒) และคณะกรรมการฯ เชือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชือผูยื้นขอ้เสนอรายนนัออกจากการเป็นผูยื้นขอ้เสนอ และสาํนกังาน จะพิจารณาลงโทษผูยื้นขอ้เสนอดงักลา่ว

เป็นผูท้ิงงาน เวน้แต ่สาํนกังาน จะพิจารณาเห็นว่าผูยื้นขอ้เสนอรายนนัมิใช่เป็นผูริ้เรมิใหมี้การกระทาํดงักล่าวและ

ไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ สาํนกังาน

๔.๑๐ ผูยื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงือนไขทีระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะตอ้งเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพิม และภาษีอืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใช้

จ่ายทงัปวงไวด้ว้ยแลว้

                                   (๓)    ผูย้ืนขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพือเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที

กาํหนด

                                   (๔)    ผูย้ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแลว้ไม่ได้

                                   (๕)    ผูย้ืนขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th

๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพจิารณา



๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รงันี สาํนกังานจะ

พิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผูช้นะการยืนขอ้เสนอ

กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืนขอ้เสนอ สาํนกังาน จะพิจารณาจาก 

ราคาตอ่รายการ

๕.๓ หากผูย้ืนขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืนหลกัฐานการยืนขอ้

เสนอไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืนขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไม่รบัพิจารณาขอ้เสนอของผูยื้นขอ้เสนอรายนนั เวน้แต่ ผูยื้นขอ้เสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุจะขายไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตก

ตา่งไปจากเงือนไขทีสาํนกังานกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในส่วนทีมิใช่สาระ

สาํคญัและความแตกตา่งนนัไม่มีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสียเปรยีบตอ่ผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรือเป็นการผิด

พลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผูยื้นขอ้เสนอรายนนั

๕.๔ สาํนกังานสงวนสทิธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูยื้นขอ้เสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณี

ดงัต่อไปนี

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชือผูยื้นขอ้เสนอรายนนัในบญัชีรายชือผูร้บัเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรายชือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ทางระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ของสาํนกังาน

                                   (๒)    ไม่กรอกชือผูยื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสที์เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูยื้นขอ้เสนอรายอืน

๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รอืในการทาํสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รอืสาํนกังานมีสิทธิใหผู้ยื้นขอ้เสนอชีแจงขอ้เท็จจริงเพิมเติมได ้สาํนกั

งาน มีสิทธิทีจะไม่รบัขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรอืไม่ทาํสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไมถ่กูตอ้ง

๕.๖ หากผูย้นืขอ้เสนอซงึเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาตําสดุของผู ้
ยนืขอ้เสนอรายอนืทไีม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้น่วยงานจดัซอืจดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักล่าว โดยจดัเรยีง
ลาํดบัผูย้นืขอ้เสนอซงึเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซงึเสนอราคาสูงกวา่ราคาตําสดุของผูย้นืขอ้เสนอรายอนืไม่เกนิ
รอ้ยละ ๑๐ ทจีะเรยีกมาทําสญัญาไม่เกนิ ๓ ราย

๕.๗ หากผูย้นืขอ้เสนอซงึมใิชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบุคคลธรรมดาทถีอืสญัชาติ
ไทยหรอืนิตบุิคคลทจีดัตงัขนึตามกฏหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาตําสุดของผูย้นืขอ้เสนอซงึเป็นบุคคล
ธรรมดาทมีไิดถ้อืสญัชาตไิทยหรอืนิตบุิคคลทจีดัตงัขนึตามกฏหมายของตา่งประเทศไม่เกนิรอ้ยละ 3 ใหห้น่วย
งานของรฐัจดัซอืจดัจา้งจากผูย้นืขอ้เสนอซงึเป็นบุคคลธรรมดาทถีอืสญัชาตไิทยหรอืนิตบุิคคลทจีดัตงัขนึตาม
กฏหมายไทยดงักล่าว

๕.๘ สาํนกังานทรงไวซ้งึสิทธิทีจะไม่รบัราคาตาํสดุ หรอืราคาหนึงราคาใด หรือราคาทีเสนอทงั

หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซือในจาํนวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรอือาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไมพ่ิจารณาจดัซือเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือประโยชนข์องทางราชการ



เป็นสาํคญั และใหถื้อว่าการตดัสินของ สาํนกังานเป็นเดด็ขาด ผูย้ืนขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือค่าเสียหาย

ใดๆ มิได ้รวมทงัสาํนกังาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูยื้นขอ้เสนอเป็นผูท้ิง

งาน ไม่ว่าจะเป็นผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุเชือถือไดว่้าการยืนขอ้เสนอกระทาํการ

โดยไมส่จุรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรอืใชชื้อบคุคลธรรมดา หรอืนิติบคุคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็น

ตน้ 

ในกรณีทีผูยื้นขอ้เสนอรายทีเสนอราคาตาํสดุ เสนอราคาตาํจนคาดหมายไดว่้าไมอ่าจดาํเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือ

สาํนกังาน จะใหผู้ยื้นขอ้เสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทาํใหเ้ชือไดว่้า ผูยื้นขอ้เสนอสามารถดาํเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากคาํชีแจงไม่เป็นทีรบัฟังได ้สาํนกังาน มีสิทธิทีจะไม่รบัขอ้

เสนอหรอืไม่รบัราคาของผูยื้นขอ้เสนอรายนนั ทงันี ผูย้ืนขอ้เสนอดงักลา่วไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใชจ้า่ยหรอืคา่เสีย

หายใดๆ จากสาํนกังาน

๕.๙ ก่อนลงนามในสญัญาสาํนกังานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

หากปรากฏว่ามีการกระทาํทีเขา้ลกัษณะผูยื้นขอ้เสนอทีชนะการประกวดราคาหรอืทีไดร้บัการคดัเลือกมีผล

ประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สียกบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกนั

กบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรอืเจา้หนา้ทีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา

๖.     การทาํสัญญาซอืขาย

๖.๑ ในกรณีทีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์สามารถสง่มอบสิงของไดค้รบถว้นภาย

ใน ๕ วนัทาํการ นบัแต่วนัทีทาํขอ้ตกลงซือสาํนกังานจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํสญัญาตาม

แบบสญัญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีทีผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ม่สามารถสง่มอบสิงของไดค้รบถว้น

ภายใน ๕ วนัทาํการ หรือสาํนกังานเห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งทาํสญัญาซือขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ กบั

สาํนกังานภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ 

๕ ของราคาคา่สิงของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หส้าํนกังานยึดถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนั

อยา่งหนึงอยา่งใดดงัต่อไปนี

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท์ีธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัทีทีใชเ้ช็คหรือดราฟทน์นั

ชาํระต่อเจา้หนา้ทีในวนัทาํสญัญา หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทาํการ

                          (๓)     หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างทีคณะกรรมการนโยบาย

กาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสือคาํประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการทีกรมบญัชีกลางกาํหนด

                          (๔)     หนงัสือคาํประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 



ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือคาํ

ประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย

หลกัประกนันีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีผูช้นะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือขายแลว้

หลกัประกนันีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย ตามอตัราส่วนของพสัดทีุซือซงึสาํนกังาน ไดร้บัมอบไว้

แลว้

๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

สาํนกังาน จะจ่ายค่าสิงของซงึไดร้วมภาษีมลูคา่เพิม ตลอดจนภาษีอากรอืนๆ และค่าใชจ่้ายทงั

ปวงแลว้ใหแ้ก่ผูย้ืนขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้าย เมือผูข้ายไดส่้งมอบสิงของไดค้รบถว้นตามสญัญาซือ

ขายหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และสาํนกังาน ไดต้รวจรบัมอบสงิของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้

๘.    อัตราค่าปรับ

ค่าปรบัตามแบบสญัญาซือขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ หรอืขอ้ตกลงซือ

ขายเป็นหนงัสือ ใหคิ้ดในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิงของทียงัไม่ไดร้บัมอบตอ่วนั

๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ซงึไดท้าํสญัญาซือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรอื

ทาํขอ้ตกลงซือเป็นหนงัสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรบัประกนัความชาํรุดบกพรอ่งของสิงของทีซือขายทีเกิดขนึภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๓ ปี นบัถดัจากวนัที สาํนกังาน ไดร้บัมอบสิงของ โดยตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ช้

การไดด้ีดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไดร้บัแจง้ความชาํรุดบกพรอ่ง

๑๐. ข้อสงวนสิทธใินการยนืข้อเสนอและอืนๆ

๑๐.๑ เงินค่าพสัดสุาํหรบัการซือครงันี ไดม้าจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 

๒๕๖๔

การลงนามในสญัญาจะกระทาํได ้ต่อเมือสาํนกังานไดร้บัอนมุตัิเงินค่าพสัดจุากเงินงบ

ประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว้เท่านนั 

๑๐.๒ เมือสาํนกังานไดค้ดัเลือกผูย้ืนขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซือสิงของตาม

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสงัหรือนาํสิงของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนนั

ตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางทีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีรฐัมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื้นขอ้เสนอซงึเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสรมิการ

พาณิชยนาวี ดงันี

                                   (๑)    แจง้การสงัหรือนาํสิงของทีซือขายดงักลา่วเขา้มาจากต่างประเทศตอ่กรมเจา้ท่า 

ภายใน ๗ วนั นบัตงัแตว่นัทีผูข้ายสงั หรือซือของจากตา่งประเทศ เวน้แต่เป็นของทีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืนได้



                                   (๒)    จดัการใหสิ้งของทีซือขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรอืเรอืทีมีสิทธิเช่นเดียวกบั

เรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทกุสิงของนนัโดยเรอือืน

ทีมิใช่เรือไทย ซงึจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเช่นนนัก่อนบรรทกุของลงเรอือืน หรือเป็นของทีรฐัมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน

                                   (๓)    ในกรณีทีไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่ง

เสรมิการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูยื้นขอ้เสนอซงึสาํนกังานไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสญัญาหรอืขอ้ตกลงซือเป็นหนงัสือ

ภายในเวลาทีกาํหนด ดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ สาํนกังานจะรบิหลกัประกนัการยืนขอ้เสนอ หรือเรยีกรอ้งจากผูอ้อก

หนงัสือคาํประกนัการยืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอืน (ถา้มี) รวมทงัจะ

พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๐.๔ สาํนกังานสงวนสทิธิทีจะแกไ้ขเพิมเติมเงือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้

ตกลงซือเป็นหนงัสือ ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี) 

๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ มีความขดัหรือแยง้กนั 

ผูย้ืนขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิตามคาํวินิจฉยัของสาํนกังาน คาํวินิจฉยัดงักลา่วใหถ้ือเป็นทีสดุ และผูยื้นขอ้เสนอไม่มี

สทิธิเรียกรอ้งค่าใชจ้า่ยใดๆ เพิมเติม 

๑๐.๖ สาํนกังานอาจประกาศยกเลิกการจดัซือในกรณีต่อไปนีได ้โดยทีผูยื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้ง

คา่เสียหายใดๆ จากสาํนกังานไม่ได ้

                                   (๑)    สาํนกังานไม่ไดร้บัการจดัสรรเงินทีจะใชใ้นการจดัซือหรือทีไดร้บัจดัสรรแต่ไม่เพียง

พอทีจะทาํการจดัซือครงันีตอ่ไป

                                   (๒)    มีการกระทาํทีเขา้ลกัษณะผูยื้นขอ้เสนอทีชนะการจดัซือหรอืทีไดร้บัการคดัเลือกมีผล

ประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สียกบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรอืสมยอมกนั

กบัผูยื้นขอ้เสนอรายอืน หรอืเจา้หนา้ทีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทาํการจดัซือครงันีต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่สาํนกังาน หรือกระทบ

ตอ่ประโยชนส์าธารณะ

                                   (๔)    กรณีอืนในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง ซงึออก

ตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการซือ ผูย้ืนขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏิบตัิตามหลกั

เกณฑที์กฎหมายและระเบียบไดก้าํหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สาํนกังาน สามารถนาํผลการปฏิบตัิงานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดั

เลือกใหเ้ป็นผูข้ายเพือนาํมาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการ



ทงันี หากผูยื้นขอ้เสนอทีไดร้บัการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท์ีกาํหนดจะถกูระงบัการยืนขอ้เสนอ

หรอืทาํสญัญากบัสาํนกังาน ไวช้วัคราว

สาํนกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศึกษานครพนม เขต ๒

กรกฎาคม ๒๕๖๔


