
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
เลขท่ี  ๑/๒๕๖๐ 

ประกวดราคาซ้ือระบบคอมพิวเตอร�เพ่ือการเรียนการสอนสําหรับสถานศึกษา ประจําป7งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

ตามประกาศ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 
ลงวันท่ี  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "สํานักงาน" มีความประสงค&
จะประกวดราคาซ้ือด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& ตามรายการ ดังนี้ 

  

๑.  ระบบคอมพิวเตอร&เพ่ือการเรียนการ
สอนสําหรับสถานศึกษา (CC๑) จํานวน 
๑๑ รายการ 

จํานวน ๒  ชุด 

๒.  ระบบคอมพิวเตอร&เพ่ือการเรียนการ
สอนสําหรับสถานศึกษา (CC๒) จํานวน 
๑๑ รายการ 

จํานวน ๒๒  ชุด 

 

 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต)องเป4นของแท) ของใหม� ไม�เคยใช)งานมาก�อน ไม�เป4นของเก�าเก็บ อยู�ในสภาพท่ีจะใช)งานได)ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ฉบับนี้ โดยมี
ข)อแนะนํา และข)อกําหนด ดังต�อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว)ในระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู)เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน&ร�วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว)ในระบบจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 
 
                                                                                                       /1.7 รายละเอียด... 
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                          ๑.๗     รายละเอียดแนบท)ายใบเสนอราคา CC๑ 
                                    รายละเอียดแนบท)ายใบเสนอราคา CC๑.pdf 
                          ๑.๘     รายละเอียดแนบท)ายใบเสนอราคา CC๒ 
                                    รายละเอียดแนบท)ายใบเสนอราคา CC๒.pdf 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
                          ๒.๑    ผู)เสนอราคาต)องเป4นผู)มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ดังกล�าว 
                          ๒.๒    ผู)เสนอราคาต)องไม�เป4นผู)ท่ีถูกระบุชื่อไว)ในบัญชีรายชื่อผู)ท้ิงงานของทางราชการและได)
แจ)งเวียนชื่อแล)ว หรือไม�เป4นผู)ท่ีได)รับผลของการสั่งให)นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป4นผู)ท้ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                          ๒.๓    ผู)เสนอราคาต)องไม�เป4นผู)มีผลประโยชน&ร�วมกันกับผู)เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& หรือไม�เป4นผู)กระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ตามข)อ ๑.๕ 
                          ๒.๔    ผู)เสนอราคาต)องไม�เป4นผู)ได)รับเอกสิทธิ์หรือความคุ)มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย 
เว)นแต�รัฐบาลของผู)เสนอราคาได)มีคําสั่งให)สละสิทธิ์และความคุ)มกันเช�นว�านั้น 
                          ๒.๕    ผู)เสนอราคาต)องไม�เป4นผู)ท่ีถูกประเมินสิทธิผู)เสนอราคาในสถานะท่ีห)ามเข)าเสนอราคา
และห)ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 
                          ๒.๖    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข)าเป4นคู�สัญญาต)องไม�อยู�ในฐานะเป4นผู)ไม�แสดงบัญชีรายรับ
รายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต)องครบถ)วนในสาระสําคัญ 
                          ๒.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข)าเป4นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงได)ดําเนินการจัดซ้ือ     
จัดจ)างด)วยระบบอิเล็กทรอนิกส& (e-Government Procurement : e-GP) ต)องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส& 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต&ศูนย&ข)อมูลจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ 
                          ๒.๘    คู�สัญญาต)องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว)นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�า  
ไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป4นเงินสดก็ได) 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 
                         ผู)เสนอราคาจะต)องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ)าง
ภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& โดยแยกเป4น ๒ ส�วน คือ 
                          ๓.๑    สCวนท่ี ๑ อยCางน�อยต�องมีเอกสารดังตCอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู)เสนอราคาเป4นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห)างหุ)นส�วนสามัญหรือห)างหุ)นส�วนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ)นส�วนผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห&สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) และบัญชีผู)ถือหุ)น 
รายใหญ� (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู)เสนอราคาเป4นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคลให)ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู)นั้น สําเนาข)อตกลงท่ีแสดงถึงการเข)าเป4นหุ)นส�วน (ถ)ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)เป4นหุ)นส�วน พร)อมท้ังรับรองสําเนาถูกต)อง 
                                                                                                 /(3) ในกรณี... 
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                                   (๓)    ในกรณีผู)เสนอราคาเป4นผู)เสนอราคาร�วมกันในฐานะเป4นผู)ร�วมค)า ให)ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข)าร�วมค)า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู)ร�วมค)า และในกรณีท่ีผู)เข)าร�วมค)าฝ]ายใดเป4นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ให)ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู)ร�วมค)าฝ]ายใดเป4นนิติบุคคล ให)ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ  
ไว)ใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส&ตามแบบในข)อ ๑.๖ (๑) โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สCวนท่ี ๒ อยCางน�อยต�องมีเอกสารดังตCอไปนี้ 
                                   (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข)อ ๔.๔ 
                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปeดอากรแสตมปfตามกฎหมายในกรณีท่ีผู)เสนอราคา มอบ
อํานาจให)บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส& หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู)เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& แทน 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข)อ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& ตามแบบในข)อ ๑.๖ (๒) โดยไม�ต)องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู)เสนอราคาต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วย
อิเล็กทรอนิกส&ตามท่ีกําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&นี้ โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต)องกรอก
ข)อความให)ถูกต)องครบถ)วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส& หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู)เสนอราคา โดยไม�ต)องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู)เสนอราคาจะต)องเสนอราคาเป4นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ท)ายใบเสนอราคาให)ถูกต)อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค�าขนส�ง ค�าจดทะเบียน และค�าใช)จ�ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง 
ส�งมอบพัสดุให) ณ โรงเรียนท่ีได)รับจัดสรร ตามบัญชีดังแนบ 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต)องเสนอกําหนดยืนราคาไม�น)อยกว�า ๖๐ วัน นับแต�วันเสนอราคา          
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู)เสนอราคาต)องรับผิดชอบราคาท่ีตนได)เสนอไว) และจะถอนการเสนอราคามิได) 
                          ๔.๓     ผู)เสนอราคาจะต)องเสนอกําหนดเวลาส�งมอบพัสดุ ไม�เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญาซ้ือขาย 
                          ๔.๔     ผู)เสนอราคาจะต)องส�งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ พัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือ ไปพร)อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล�าวนี้สํานักงานจะยึดไว)เป4นเอกสารของทางราชการ 
                                                                                                              /สําหรับ... 
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                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให)พิจารณา หากเป4นสําเนารูปถ�ายจะต)องรับรองสําเนาถูกต)อง 
โดยผู)มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& มีความ
ประสงค&จะขอดูต)นฉบับแคตตาล็อก ผู)เสนอราคาจะต)องนําต)นฉบับมาให)คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส&ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ผู)เสนอราคาจะต)องส�งตัวอย�างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ชุด ยกเว)นรายการท่ี 
๑๑  และรายละเอียดประกอบรายการตามท่ีส�วนราชการกําหนด โดยลงลายมือผู)เสนอราคาพร)อมประทับตรา (ถ)ามี) 
กํากับในเอกสารด)วย พร)อมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดส�งหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ เพ่ือใช)ในการ     
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  ระหว�าง เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ต.หน)าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุร ี
                ท้ังนี้ สํานักงานจะไม�รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ตัวอย�างดังกล�าว ตัวอย�างท่ีเหลือ
หรือไม�ใช)แล)ว สํานักงานจะคืนให)แก�ผู)เสนอราคา 
                          ๔.๖     ก�อนการเสนอราคา ผู)เสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให)ถ่ีถ)วนและเข)าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นข)อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& 
                          ๔.๗     ผู)เสนอราคาจะต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐด)วย
อิเล็กทรอนิกส& ในวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐  ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          เม่ือพ)นกําหนดเวลายื่นข)อเสนอและเสนอราคาแล)ว จะไม�รับเอกสารการยื่นข)อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู)เสนอราคาแต�ละรายว�า เป4นผู)เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน&ร�วมกันกับผู)เสนอราคารายอ่ืน ตามข)อ ๑.๕ (๑)  
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม� 
                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ก�อนหรือ ในขณะท่ี 
มีการพิจารณาข)อเสนอว�า มีผู)เสนอราคารายใดกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรมตามข)อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู)เสนอราคารายนั้นออกจากการเป4นผู)เสนอราคา และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู)เสนอราคาดังกล�าว
เป4นผู)ท้ิงงาน เว)นแต�คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&จะวินิจฉัยได)ว�าผู)เสนอราคารายนั้น 
เป4นผู)ท่ีให)ความร�วมมือเป4นประโยชน&ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิได)เป4นผู)ริเริ่มให)มีการกระทําดังกล�าว 
                          ๔.๘     ผู)เสนอราคาจะต)องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต)องเป4นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ)ามี) รวม
ค�าใช)จ�ายท้ังปวงไว)ด)วยแล)ว 
                                   (๓)    ผู)เสนอราคาจะต)องลงทะเบียนเพ่ือเข)าสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา       
ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ห)ามผู)เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
 
                                                                                                          /(5) ผู)เสนอ... 
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                                   (๕)    ผู)เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข)าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด)วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว)ในเว็บไซต& www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู)เสนอราคาต)องวางหลักประกันการเสนอราคาพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างภาครัฐ
ด)วยอิเล็กทรอนิกส& โดยใช)หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ จํานวน ๒๓๘,๒๖๐.๐๐ บาท (สองแสน-สามหม่ืนแปดพัน
สองร)อยหกสิบบาทถ)วน) 
                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส&ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน       ดังระบุ
ในข)อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให)แก�สํานักงาน โดยเป4นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส& หรือก�อนหน)านั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู)เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป4นหลักประกันการเสนอราคา 
จะต)องส�งต)นฉบับเอกสารดังกล�าวมาให)ส�วนราชการตรวจสอบความถูกต)อง ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
ระหว�างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          ตามแบบตัวอย�างหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส&ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอ
ราคา) กําหนดให)ระบุชื่อผู)เสนอราคา เป4นผู)วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีท่ีผู)เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ 
"กิจการร�วมค)า" ประสงค&จะใช)หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส&ของธนาคารในประเทศเป4นหลักประกันการเสนอราคา ให)
ดําเนินการดังนี้  
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าได)จดทะเบียนเป4นนิติบุคคลใหม� ให)ระบุชื่อผู)เสนอราคา ซ่ึงต)องวางหลักประกัน
การเสนอราคา ในนามกิจการร�วมค)า เท�านั้น 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร�วมค)าไม�ได)จดทะเบียนเป4นนิติบุคคลใหม� ให)ระบุชื่อผู)เสนอราคา ซ่ึงต)องวางหลักประกัน
การเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามท่ีสัญญาร�วมค)ากําหนดให)เป4นผู)เข)าเสนอราคากับทางราชการ 
                          ท้ังนี้ "กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเป4นนิติบุคคลใหม�" หมายความว�า กิจการร�วมค)าท่ีจดทะเบียนเป4นนิติ
บุคคลต�อหน�วยงานของรัฐซ่ึงมีหน)าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวงพาณิชย&)  
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข)อนี้ สํานักงานจะคืนให)ผู)เสนอราคาหรือผู)คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันท่ีได)พิจารณาในเบ้ืองต)นเรียบร)อยแล)ว เว)นแต�ผู)เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว) ๓ ลําดับแรก จะคืนให)ต�อเม่ือได)ทําสัญญา
หรือข)อตกลง หรือเม่ือผู)เสนอราคาได)พ)นจากข)อผูกพันแล)ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนให)โดยไม�มีดอกเบ้ีย 
                 ๖.    หลักเกณฑ�และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ครั้งนี้ สํานักงานจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช)หลักเกณฑ& ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต�อรายการ 
 
 
                                                                                           /6.2 หากผู)เสนอราคา... 
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                          ๖.๒     หากผู)เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกต)องตามข)อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข)อเสนอไม�ถูกต)อง 
หรือไม�ครบถ)วนตามข)อ ๓ หรือยื่นข)อเสนอไม�ถูกต)องตามข)อ ๔ แล)ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&
จะไม�รับพิจารณาราคาของผู)เสนอราคารายนั้น เว)นแต�เป4นข)อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน)อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของ
เอกสารประกวดราคาด)วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ในส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป4น
ประโยชน&ต�อสํานักงานเท�านั้น 
                          ๖.๓     สํานักงานสงวนสิทธิไม�พิจารณาข)อเสนอของผู)เสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน ในกรณีดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม�ปรากฏชื่อผู)เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู)รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจ)างด)วยอิเล็กทรอนิกส& หรือบัญชีรายชื่อผู)ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างด)วย
อิเล็กทรอนิกส&ของสํานักงาน 
                                   (๒)    ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส&อย�างหนึ่งอย�างใด หรือท้ังหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ)างด)วยอิเล็กทรอนิกส& 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ท่ี
เป4นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให)เกิดความได)เปรียบเสียเปรียบแก�ผู)เสนอราคารายอ่ืน 
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&หรือสํานักงานมีสิทธิให)ผู)เสนอราคาชี้แจงข)อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข)อเท็จจริงอ่ืนใดท่ี
เก่ียวข)องกับผู)เสนอราคาได) สํานักงานมีสิทธิท่ีจะไม�รับข)อเสนอ ไม�รับราคาหรือไม�ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล�าวไม�มีความ
เหมาะสม หรือไม�ถูกต)อง 
                          ๖.๕     สํานักงานทรงไว)ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด ก็
ได) และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส& โดยไม�พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได) สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน&ของทางราชการเป4นสําคัญ และให)ถือว�าการ
ตัดสินของ สํานักงานเป4นเด็ดขาด ผู)เสนอราคาจะเรียกร)อง ค�าเสียหายใดๆ มิได) รวมท้ังสํานักงาน จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&และลงโทษผู)เสนอราคาเป4นผู)ท้ิงงาน ไม�ว�าจะเป4นผู)เสนอราคาท่ีได)รับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หาก
มีเหตุท่ีเชื่อได)ว�าการเสนอราคากระทําการโดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป4นเท็จ หรือใช)ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมายื่นข)อเสนอแทน เป4นต)น 
                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข)อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข)อเสนอว�า ผู)เสนอราคาท่ีมีสิทธิ ได)รับการ
คัดเลือกเป4นผู)เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน&ร�วมกันกับผู)เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& หรือเป4นผู)
เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป4นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ตามข)อ ๑.๕ สํานักงานมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู)
เสนอราคาท่ีได)รับคัดเลือกรายดังกล�าวออก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผู)เสนอราคารายนั้นเป4นผู)ท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได)ดําเนินการไป
แล)วจะเป4นประโยชน&แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได) 
 
                                                                                                           /7. การทําสัญญา... 
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                ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& สามารถส�งมอบสิ่งของได)ครบถ)วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต�วันท่ีทําข)อตกลงซ้ือ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข)อตกลงเป4นหนังสือ        
แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข)อ ๑.๓ ก็ได) 
                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&ไม�สามารถส�งมอบสิ่งของได)ครบถ)วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือสํานักงานเห็นว�าไม�สมควรจัดทําข)อตกลงเป4นหนังสือ ตามข)อ ๗.๑ ผู)ชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส&จะต)องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข)อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได)รับแจ)งและจะต)องวางหลักประกันสัญญาเป4นจํานวนเงินเท�ากับร)อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส&ได)ให)สํานักงานยึดถือไว)ในขณะทําสัญญา โดยใช)หลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายให)แก�สํานักงาน โดยเป4นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก�อนหน)านั้น  
ไม�เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข)อ 
๑.๔ (๒) 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย&ท่ีได)รับอนุญาตให)ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย&และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงได)แจ)งชื่อเวียนให)ส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแล)ว โดยอนุโลมให)ใช)ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข)อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให) โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู)ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส& (ผู)ขาย) พ)นจากข)อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล)ว 

                 ๘.    อัตราคCาปรับ 
                          ค�าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข)อ ๑๐ ให)คิดในอัตราร)อยละ ๐.๒๐ ต�อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรCอง 
                          ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& ซ่ึงได)ทําข)อตกลงเป4นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบดัง
ระบุในข)อ ๑.๓ แล)วแต�กรณี จะต)องรับประกันความชํารุดบกพร�องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม�น)อย
กว�า     ๓ ปs  นับถัดจากวันท่ีผู)ซ้ือรับมอบ โดยผู)ขายต)องรีบจัดการซ�อมแซมแก)ไขให)ใช)การได)ดีดังเดิมภายใน ๓ วัน นับถัดจาก
วันท่ีได)รับแจ)งความชํารุดบกพร�อง 
                    ๑๐.    ข�อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค�าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได)มาจากเงินงบประมาณประจําปs พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได) ต�อเม่ือสํานักงานได)รับอนุมัติเงินค�าพัสดุจากเงินงบประมาณ
ประจําปs พ.ศ. ๒๕๖๐ แล)วเท�านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือสํานักงานได�คัดเลือกผู�เสนอราคารายใดให�เปMนผู�ขาย และได�ตกลงซ้ือส่ิงของตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องส่ังหรือนําส่ิงของดังกลCาวเข�ามาจากตCางประเทศและของนั้นต�อง 
 
                                                                                                               /นําเข�า... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                           
  

 
 

 


