
 
เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๑/๒๕๖๒ 
การซ้ือจดัซ้ือครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัตกิาร ม.ต้น 

ตามประกาศ โรงเรียนวงัยาวศึกษาวทิย์ 
ลงวนัที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 

                  โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย ์ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือดว้ย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงัน้ี 
   

ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัตกิาร ม.ต้น จ านวน        ๗             รายการ 
 

พสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะ
ใชง้านไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก  าหนด ดงัต่อไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก  าหนดไวใ้นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาซ้ือขายทัว่ไป 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ้าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก  าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                  
 
 
 



 
๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของ
รัฐไวช้ัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงาน
เป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ดว้ย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่ 
จงัหวดั ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
อยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 



                                           (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูม้ีอ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่
ส าเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 
                                           (๔.๒)   ส าเนาบตัรประชาชน (ถา้มี) 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในขอ้ ๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสือ
มอบอ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบ
อ านาจ ทั้งน้ีหากผูรั้บมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                   (๓)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในขอ้ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                
 



  ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และ
จะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่
ขอ้เสนอโดยไม่ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอ
ราคาใหถ้กูตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่
ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย ์
ต  าบลวงัยาว อ  าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดัมหาสารคาม 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกว่า ๑๕ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลง
นามในสญัญาซ้ือขาย หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก จงัหวดั ใหส่้งมอบพสัดุ 
                          ๔.๔     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ 
ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏิการ ม.ตน้ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี จงัหวดัจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนา
ถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ มีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี จงัหวดั ก  าหนด โดยลงลายมือผูย้ืน่ขอ้เสนอพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
ก  ากบัในเอกสารดว้ย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารท่ีจดัส่งหรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในขอ้ ๑.๖(๒) เพื่อใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๒  ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวงัยาวศกึษาวิทย ์ต าบลวงัยาว อ  าเภอโกสุมพิสยั จงัหวดั
มหาสารคาม 
                ทั้งน้ี จงัหวดัจะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือ
หรือไม่ใชแ้ลว้ จงัหวดัจะคืนใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอา 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเลก็ทรอนิกส์ 



                          ๔.๗     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ๓ กนัยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์
                          เมื่อพน้ก  าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความ
ครบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มลู (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่ จงัหวดั ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 
ตามขอ้ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่
ขอ้เสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะท่ีมกีารพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็น
ธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ และจงัหวดั จะ
พิจารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่ จงัหวดั จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น
มิใช่เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าวและไดใ้หค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ จงัหวดั 
                          ๔.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 
                                   (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม
ค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก  าหนด 
                                   (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้
                                   (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 
               
 
 
 



   ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพจิารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์คร้ังน้ี จงัหวดัจะ
พิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ จงัหวดั จะพจิารณาจาก 
ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่
ขอ้เสนอไม่ถกูตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณา
ผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะขายไม่ครบถว้น หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีจงัหวดัก  าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอ
รายอ่ืน หรือเป็นการผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ขอ้เสนอราย
นั้น 
                          ๕.๔     จงัหวดัสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ใน
กรณีดงัต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นในบญัชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ของจงัหวดั 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
อิเลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก  าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือจงัหวดัมีสิทธิใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพ่ิมเติมได ้
จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่
ถกูตอ้ง 
                          ๕.๖     จงัหวดัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อว่าการตดัสินของ จงัหวดัเป็นเด็ดขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้อง
ค่าใชจ่้าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้รวมทั้งจงัหวดั จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และ
ลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตุท่ี



เช่ือถือไดว้่าการยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                               ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์หรือจงัหวดั จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้่า ผูย้ืน่ขอ้เสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้
จงัหวดั มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น ทั้งน้ี ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากจงัหวดั 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญาจงัหวดัอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือ
สมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือจงัหวดัจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท า
สญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ หรือจงัหวดัเห็นว่าไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะ
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาซ้ือขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลง
เป็นหนงัสือ กบัจงัหวดัภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็น
จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ใหจ้งัหวดัยดึถือไวใ้นขณะท า
สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือด
ราฟทน์ั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด 
                          (๔)     หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่ง
หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 



                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
                          หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอตัราส่วนของพสัดุท่ีซ้ือซ่ึงจงัหวดั ไดรั้บมอบ
ไวแ้ลว้ 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          จงัหวดั จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงไดร้วมภาษีมลูค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใชจ่้ายทั้ง
ปวงแลว้ใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้าย เมื่อผูข้ายไดส่้งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นตาม
สญัญาซ้ือขายหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และจงัหวดั ไดต้รวจรับมอบส่ิงของไวเ้รียบร้อยแลว้ 
                 ๘.    อตัราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลง
ซ้ือขายเป็นหนงัสือ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบต่อวนั 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้ าสญัญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
หรือท าขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า ๑ ปี      นบัถดัจากวนัท่ี จงัหวดั ไดรั้บมอบส่ิงของ โดยตอ้งรีบจดัการ
ซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยืน่ข้อเสนอและอืน่ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได ้ต่อเมื่อจงัหวดัไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว้เท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือจงัหวดัไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและ
ของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่า
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
                                   (๑)    แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสัง่ หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                   (๒)    จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุก



ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงจงัหวดัไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ
ภายในเวลาท่ีก  าหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ จงัหวดัจะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้อก
หนงัสือค ้าประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   จงัหวดัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก  าหนดในแบบสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์น้ี มีความขดัหรือแยง้
กนั ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของจงัหวดั ค  าวินิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่
ขอ้เสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 
                          ๑๐.๖   จงัหวดัอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากจงัหวดัไม่ได ้
                                   (๑)    จงัหวดัไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บจดัสรรแต่ไม่
เพียงพอท่ีจะท าการจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็น
ธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต
อ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่จงัหวดั หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปฏบิัตติามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้  าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 
 
 



 
 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

                             จงัหวดั สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
 

                             ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถกูระงบัการยืน่
ขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัจงัหวดั ไวช้ัว่คราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวงัยาวศึกษาวิทย ์
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ 


