




 
 

 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 

เลขที ่  ๑/๒๕๖๓ 
การจัดซื้อเครื่องดนตรีไทยสำหรับโรงเรียนวัดศรีสโมสร 

ตามประกาศ  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 
ลงวันที ่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

……………………………… 

โรงเรียนวัดศรีสโมสร  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "โรงเรียน"  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการ  ดังนี้ 

เครื่องดนตรีไทย    จำนวน  ๒๓   รายการ 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  (ร่างขอบเขตงาน  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์   

เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  รายการครุภัณฑ์ที่เลือกซื้อ) 
๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน 

(๑)   หลักประกันสัญญา 
๑.๕     บทนิยาม 

(๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ชั่วคราว  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล  การปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


 

๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ  กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร  ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 

๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียน  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ  
ป.ป.ช.  กำหนด 

๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  ตามที่คณะกรรมการ  ป.ป.ช.  กำหนด 

๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 

๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
๓.๑    ส่วนที่  ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
(ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผูม้ีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  (ถ้ามี)  และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

(๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น  สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย  พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 

(๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า  และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน  (๑)  หรือ  (๒)  ของผู้ร่วมค้า  แล้วแต่กรณี 



 

(๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                                         (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์  (ถ้ามี) 
                                         (๔.๒)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  (ถ้ามี) 

(๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ  ๑.๖  (๑)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ  PDF  File  (Portable 
Document  Format) 

ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  
ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ตามแบบในข้อ 
๑.๖  (๑)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF  File  (Portable 
Document  Format) 

๓.๒    ส่วนที่  ๒  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ

มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ  
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

 (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  ๔.๔ 
 (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ  ๑.๖  (๒)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ  PDF  File  (Portable 
Document  Format) 

 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  
ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ตามแบบในข้อ 
๑.๖  (๒)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF  File  (Portable 
Document  Format) 

๔.    การเสนอราคา 
 ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น  และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ  PDF  File  (Portable  Document  Format) 

 ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา  ให้
ถูกต้อง  ทั้งนี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ทั้งปวงไว้แล้ว  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  วัน  ตั้งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในกำหนดยืนราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน  ๖๐  วัน  นับถัดจากวัน 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก  โรงเรียน  ให้ส่งมอบพัสดุ 

 ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย  ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 



 

สำหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนา 
ถูกต้อง  โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน  ๓  วัน 

๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จำนวน  ๑  ชุด  และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่  โรงเรียน  กำหนด  โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา 
(ถ้ามี)  กำกับในเอกสารด้วย  พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดง  ตามบัญชีเอกสารส่วนที่  ๒  ตาม
แบบในข้อ  ๑.๖  (๒)  เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา  ในวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ  โรงเรียนวัดศรสีโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

ทั้งนี ้ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 

๔.๖     ก่อนเสนอราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

เมือ่พ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ 
การเสนอราคาใด ๆ  โดยเด็ดขาด 

๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท  PDF  File  (Portable  Document  Format)  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน  ถูกต้อง  และชัดเจนของเอกสาร  PDF  File  ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา  แล้วจึงส่งข้อมูล  (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่  โรงเรียน  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า  เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่  หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
คณะกรรมการฯ  จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า  ก่อนหรือในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ  มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม  ข้อ 
๑.๕  (๒)  และคณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  และโรงเรียน  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่  โรงเรียน  จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำ
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ  โรงเรียน 

๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
(๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวัน 

เวลา  ที่กำหนด 



 

(๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
(๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th 
๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  โรงเรียนจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์  ราคา 

๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                  กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ  โรงเรียน  จะพิจารณา
จาก  ราคารวม 

๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่  ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน  หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่โรงเรียนกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่
สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย  คณะกรรมการฯ  อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิ์ไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

(๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ของโรงเรียน 

(๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

(๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้
โรงเรียน  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ  ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา  หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี ้ เพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสำคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  โรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย  หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียน  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอ
กระทำการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน  เป็นต้น 

 
 
 



 

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด  เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือโรงเรียน  จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า  ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  โรงเรียน  มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  ทั้งนี ้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใด ๆ  จากโรงเรียน 

๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
หากปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน  หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน  หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น  หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๖.     การทำสัญญาซื้อขาย 
๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน

ภายใน  ๕  วันทำการ  นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อโรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ  ในข้อ  ๑.๓  ก็ได้ 

๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน  ๕  วันทำการ  หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  ๖.๑  ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  กับ
โรงเรียนภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ      
ร้อยละ  ๕  ของราคา  ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(๑)     เงินสด 
(๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา  หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการ 
(๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด  ดังระบุในข้อ  ๑.๔  (๒)  หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
(๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด  ดังระบุในข้อ  ๑.๔  (๒) 

(๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ย  ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งโรงเรียน  ได้รับมอบ

ไว้แล้ว 
๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 โรงเรียน  จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ  และค่าใช้จ่าย 
ทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย  เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญา 
ซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  และโรงเรียน  ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 



 

๘.    อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  หรือข้อตกลง 

ซื้อขายเป็นหนังสือ  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒๐  ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
๙.    การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ  ๑.๓  หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๑  ปี  นับถัดจากวันที่  โรงเรียน  ได้รับมอบสิ่งของ  โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
 ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณเงินสนับสนุน  จากองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
 การลงนามในสัญญาจะกระทำได้  ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก 

เงินสนับสนุน  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  แล้วเท่านั้น 
 ๑๐.๒   เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑)    แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน  ๗  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทย  จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดย
เรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

(๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว  ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กำหนด  ดังระบุไว้ในข้อ  ๗  โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ  หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ทีจ่ะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ  ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 

๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของโรงเรียน  คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด  และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ 
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพ่ิมเติม 

๑๐.๖   โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ  จากโรงเรียนไม่ได้ 
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