
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเชช!กฐ)
เลขที่ ๔/๒๕๖๓

การซื้อครุกัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕ รายการ
ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๖๓

สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "สำนกังาน" มคีวามประสงคจ์ะ 
ประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ตามรายการ ดงันี้

ซือ้ครภุณัฑค์อมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ ์ จำนวน ๕ รายการ
พสัดทุีจ่ะซือ้นีต้อ้งเปน็ของแท ้ของใหม่ ไมเ่คยใชง้านมากอ่น ไมเ่ปน็ของเกา่เกบ็ อยูใ่นสภาพทีจ่ะใช ้

งานไดท้นัทแีละมคีณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ำหนดไวใินเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสฉ์บบันีโ้ดยมชีอ้แบะนำและขอ้กำหนด ดังตอ่ไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใินระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาซือ้ขายคอมพวิเตอร์
๑.๔ แบบหนงัสอืคํา้ประกบั

(๑) หลกัประกนัสญัญา 
๑.๕ บทนยิาม

(๑) ผู้มีผลประโยชนร่์วมกนั 
(๒) การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๖ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไวใินระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัชเีอกสารสว่นที ่๒ 

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงาน 

ของรัฐไว้ชัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบ 
ทรีฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของ 
กรมบญัชกีลาง



๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวในบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนขือ่ใหเ้ปน็ผู ้
ทิง้งานของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศฃองกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็ 
หุน้สว่นผูจั้ดการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดั 
จา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราฃกจิจานเุบกษา

๒.๗ เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อีาชพีขายพสัดทุีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
ดงักลา่ว

๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยขนร่ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 
ใหแ้ก ่ สำนกังาน ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการ 
แขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกสทิธึห๋รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แต ่
รฐับาลของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

๒.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(516(±โ๐ก ( ว 0ิ ^ 6 โก๓ อก1: ? โ00น1'61าก6กI: 6 - (วิ!3) ของกรมบญัชกีลาง 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้ 

จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ® อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งหุน้สว่นสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรับรอง 

การจดทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการ 

จดทะเบยีนนติบิคุคล หนังสือบริคณห์สนธิ บญัชรีายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีู ้
ถอืหุน้รายใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิขน่ติบิคุคล ให ้
ยืน่สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัร 
ประจำตวัประซาซนของผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิด้ถอืสญัซาตไิทย พร้อม 
ทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่ 
สำเนาสญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใีน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ
(๔.๑) ใบสำเนาทะเบยีนพาณซีย์
(๔.๒) ใบสำเนาทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่
(๔.๓) สำเนาหนา้สมดุบญัชี
(๔.๔) สำเนาทะเบยีนบา้น
(๔.๔) สำเนาบตัรประจำตวัประซาซน



(๕:) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบ 
จดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบใบขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โ0โ ค ๒ 
(^0 โ1:ลช๒ 0๐(ะชกา6ท!; 1=๐โกาล!;)

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่
๑ ครบถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบ 
ในข้อ ๑.๖ (๑) ใหเ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ โอโ โ!๒ (โ๐โ!:ลเว๒ 
0๐(ะนเาก6 ท!: โ๐โ!'กล!;)

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างห้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบ 

หนงัสอืมอบอำนาจซึง่ตดิอากรแสตม,ปต๋ามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบ 
อำนาจ ทัง้นีห้ากผูร้บัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้
๔๔

(๓) บญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบ 
จดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ โอโ โ!๒ 
(โ๐โ!:ลเว๒ อ0(ะนกา6 ท!: โ0 โ๓ ล!;)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ 
ครบถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบใน 
ข้อ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ โอโ ค ๒ (โ๐โ!:ล๖๒ 
[ว0(1ชกกอก!; โ๐โ๓ ล!;)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรปูแบบ โอโ โ!๒ (โ๐โ!;ล!ว๒ อ(Xน๓ 6ท!; โ0 โ๓ ล!;)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาท และเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา
เดยีวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หนว่ย และหรอืตอ่รายการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถื้อตัวหนงัสอืเปน็ 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ ค่าขนส่ง คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ท้ัง 
ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห ้ณ สำนกังานศกึษาธกิารจงัหวดันครศรธีรรมราช ม.๘ ถ.ศรธีรรมราช ต.โพธ้ิเสด็จ 
อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราซ

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๙๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กนิ ๓๐ วัน นบักดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรือวันทีไ่ดรั้บหนงัสอืแจ้งจาก สำนกังาน ให้ส่งมอบพัสดุ



๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของ ครภุณัฑค์อมพวิเตอรพ์รอ้มอปุกรณ ์จำนวน ๔ รายการ ๑.คอมพวิเตอรแ์ทบ๊เลต็ จำนวน ๒ เครือ่ง ๒.เคส 
คยีบ์อรด์ จำนวน ๒ เครือ่ง ๓.คอมพวิเตอร์โบิต'บุ๊ค จำนวน ๑๔ เครือ่ง ๔.เคร่ืองพมิพแ์บบฉดีหมกึ จำนวน ๗ เครือ่ง ๔. 
ขุดโปรแกรมป้องกันไวรัส จำนวน ๖๗ เครือ่ง ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
เพือ่ประกอบการพจิารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้สำนกังานจะยดึไวเ้ปน็เอกสารของทางราขการ

สำหรบัแคตตาลอ็กทีแ่นบใหพ้จิารณา หากเปน็สำเนารปูถา่ยจะตอ้งรบัรองสำเนาถกูตอ้ง 
โดยผูม้อีำนาจทำนติกิรรมแทนนติบิคุคล หากคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์มคีวาม 
ประสงคจ์ะฃอดตูน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งนำตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสต์รวจสอบภายใน ๑ วัน

๔.๕ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งสง่ตวัอยา่งของพสัดทุีเ่สนอ จำนวน ๑ (เฉพาะโนต๊บุต๊และ
เคร่ืองพมิพฉ์ดีหมกี) และ/หรอืรายละเอยีดประกอบการอธบิายเอกสารตามที ่ สำนกังาน กำหนด โดยลงลายมอืผูย้ืน่ 
ขอ้เสนอพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี กำกบัในเอกสารดว้ย พรอ้มสรปุจำนวนเอกสารทีจ่ดัสง่หรอืนำมาแสดง ตาม,บัญชี 
เอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖(๒) เพือ่ใขใ้นการตรวจทดลองหรอืประกอบการพจิารณา ในวันท่ี ๑๔ กนัยายน 
๒๔๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนกังานคกีษาธกิารจงัหวดันครศรธีรรมราช ม.๘ ถ.ศรธีรรมราช 
ต.โพธ๋ึเสด็จ อ.เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช

ทัง้นี ้สำนกังานจะไมร่บัผดิขอบในความเสยีหายใด  ๆ ทีเ่กดิขึน้แก1ตวัอยา่งดงักลา่ว ตวัอยา่งทีเ่หลอื 
หรือไมใช้แล้ว สำนกังานจะคนืใหแ้กผู่ย้ืน่ขอ้เสนอา

๔.๖ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
ฯลๆ ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไขใน 
เอกสารประกวดราคาซือ้อเิลก็ทรอนกิส์

๔.๗ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนกิส์ในวันที ่ ๑๔ กนัยายน ๒๔๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให ้
ถอืตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการ 
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท เ̂ เว!1 ค เ6  (^อปลเว๒ อ0(ะบ๓ 6ท1:1=0โ๓ ลไ:) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และซดัเจนของเอกสาร 90? ศ ๒ กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (บ}ว๒ลช) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้ก ่ สำนกังาน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๙ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์จะดำเนนิการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ ตามขอ้ ๑.๔ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ



หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะที ่
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.(ะ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั 
รายชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และสำนกังาน จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ 
ผู้ทิง้งาน เวน้แต ่ สำนกังาน จะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มใีขเ่ปน็ผูร้เืริม่ใหม้กีารกระทำดงักลา่วและไดใ้ห ้
ความรว่มมอืเปน็ประโยชนต์อ่การพจิารณาของ สำนกังาน

๔.๑๐ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิต้ ิ ดงันี้
(๑) ปฏบิต้ติามเงือ่นไขทีร่ะบไุวใ่นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวม

คา่ใชจ้า่ยทิง้ปวงไวด้ว้ยแลว้
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา

กำหนด
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด ้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต ์ผ ผ ว โ ๐(ะนโ6๓ 6ก!:.ฐอ/ผา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธื้ในการพิจารณา

๔.๑ ในการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้สำนกังาน
จะพจิารณาตดัสนิโดยใขห้ลกัเกณฑ ์ราคา

๔.๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ สำนกังาน จะ

พจิารณาจาก ราคารวม
๔.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตีไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่

ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไม,รบัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอราย 
ใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะขายไมค่รบถว้น หรือเสนอ 
รายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีส่ำนกังานกำหนดไวใ็นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
ในสว่นทีม่ใิชส่าระสำคญัและความแตกตา่งนัน้ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๔.๔ สำนกังานสงวนสทิธไมพ่จิารณาขอ้เสนอจองผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั
ในกรณตีงัตอ่ไปนี้

(๑) ไมป่รากฏชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายชือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายชือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ของสำนกังาน

(๒) ไมก่รอกชือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย
อเิลก็ทรอนกิส์

(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก'ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่

ะ^
.



๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืสำนกังานมสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอชีแ้จง 
ขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้สำนกังาน มสีทิธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิ 
ดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูตอ้ง

๕.๖ สำนกังานทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมรั่บราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรอืราคาที่
เสนอทัง้หมดลไ็ด้ และอาจพจิารณาเลอืกซือ้ในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรือ 
อาจจะยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัซือ้เลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพือ่ 
ประโยชนข์องทางราชการเปน็สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของ สำนกังานเปน็เดด็ขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะ 
เรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มไิด ้รวมทัง้สำนกังาน จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งานไมว่า่จะเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม 
หากมเีหตทุีเ่ชือ่ถอืไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ เซ่น การเสนอเอกสารอนัเปน็เทจ็ หรือใช้ช่ือ 
บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจ 
ดำเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสห์รือสำนกังาน จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ซืแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
สามารถดำเนนิการตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากคำชีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่บัพงิ 
ได ้สำนกังาน มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอหรอืไมร่บัราคาของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายบัน้ ทัง้นี ้ผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วไมม่ ี
สทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากสำนกังาน

๕.๗ กอ่นลงนามในสญัญาสำนกังานอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคา
อเิลก็ทรอนกิส ์หากปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการ 
ดดัเลอืกมผีลประโยชนร่์วมกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ 
ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ 
ใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณทีีผู่ข้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์สามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถว้น 

ภายใน ๕ วนัทำการ นบัแตว่นัทีท่ำขอ้ตกลงซือ้สำนกังานจะพจิารณาจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืแทนการทำสญัญาตาม 
แบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณทีีผู่ข้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์มส่ามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัทำการ หรอืสำนกังานเทน็วา่ไมส่มควรจดัทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื กบัสำนกังาน 
ภายใน ๕ วัน นบัถดัจากวันทีไ่ดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคา 
คา่สิง่ของทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หส้ำนกังานยดึถอืไวใ้นขณะทำสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด 
ดังตอ่ไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เชค็หรอืดราฟททํีธ่นาคารเซน็สัง่จา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดราฟท์

นัน้ชำระตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัทำสญัญา หรือก่อนวันนัน้ไม่เกิน ๓ วนัทำการ



(๓) หนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนด 

(๔) หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทนุ หรอืบรษิทัเงินทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณขิยแ์ละ'ประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตาม'ประกาศ'ของธนาคารแหง่'ประเทศ'ไทย ตาม 
รายซือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคํา้ประกนัของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๔ วัน นบัถดัจากวนัทีผู่ซ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์ (ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดทุีซ่ือ้ซึง่สำนกังาน ได้รับมอบไว้

แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนกังาน จะจา่ยคา่สิง่ของซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ และ 
คา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงแลว้ใหแ้ก'ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเสอืกใหเ้ปน็ผูข้าย เมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้น 
ตามสญัญาซือ้ขายหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสอื และสำนกังาน ไดต้รวจรบัมอบสิง่ของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

๘. อัตราค่าปรับ
คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรือ 

ขอ้ตกลงซือ้ขายเปน็หนงัสอื ใหค้ดิในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของทีย่งัไมไดร้บัมอบตอ่วนั 
๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ซึง่ไดท้ำสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ 
หรอืทำขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื แลว้แตก่รณ ีจะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของสิง่ของทีซ่ือ้ขายที ่
เกดิขึน้ภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๓ ปี นบัถดัจากวนัที ่ สำนกังาน ได้รับมอบส่ิงของ โดยตอ้งรบีจดัการ
ซอ่มแซมแกไขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน ๔ วัน นบัลดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง 

๑๐. ข้อสงวนสิทธึ๋ในการยื่น1ข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงนิคา่พสัดสุำหรบัการซือ้ครัง้นีไ้ดม้าจากเงนิงบประมาณเงนิงบประมาณ

ประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓
การลงนามในสญัญาจะกระทำได ้ตอ่เมือ่สำนกังานไดร้บัอนมุตัเิงินคา่พสัดจุาก 

เงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๓ แลว้เทา่นัน้
๑๐.๒ เมือ่สำนกังานไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูข้าย และได้ตกลงซ้ือส่ิงของ 

ตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและ 
ของนัน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนไดต้ามที ่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ย 
การสง่เสรมิการพาณชิยนาว ี ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรม 
เจา้ทา่ ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ข้ายสัง่ หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้



(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เซน่เดยีวกบัเรอืไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุ 
สิง่ของนัน้โดยเรืออืน่ทีม่ใิชเ่รือไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเซน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรือเปน็ของที ่
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีีโ่มป่ฏบิต้ตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายวา่ 
ดว้ยการสง่เสรมิการพาณซิยนาวี

๑๐.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่สำนกังานไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญาหรือขอ้ตกลงซือ้เปน็ 
หนงัสอืภายในเวลาทีก่ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนกังานจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจาก 
ผูอ้อกหนงัสอืคํา้ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหซ้ดใชค้วามเสยีหายอืน่ (ถา้ม)ี
รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐั

๑๐.๔ สำนกังานสงวนสทิธิท้ีจ่ะแกไ่ขเพิม่เตมิเง่ือนไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญา 
หรือขอ้ตกลงซือ้เปน็หนงัสอื ใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี

๑๐.๕ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้มคีวามขดัหรอื 
แยง้กนั ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิต้ติามคำวนิจิฉยัของสำนกังาน คำวินจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผูย้ืน่ 
ขอ้เสนอไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๐.๖ สำนกังานอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณตีอ่ไปนืโ้ด ้โดยทีผู่ย้ืน่'ขอ้เสนอ,จะ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากสำนกังานไมไ่ด้

(๑) สำนกังานไมไ่ดรั้บการจดัสรรเงินทีจ่ะใชใ้นการจดัซือ้หรือทีไ่ดรั้บจัดสรรแต ่
ไมเ่พยีงพอทีจ่ะทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีซ่นะการจดัซือ้หรอืทีไ่ดร้บัการ 
คดัเสอืกมผีลประโยชนร่์วมกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ 
ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ 
ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก,สำนกังาน หรือ 
กระทบตอ่ประโยขนส่าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวง 
ซึง่ออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

©๑. การปฏินัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผูย้ืน่ขอ้เสนอทึโ๋ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายตอ้งปฏบิตี ิ

ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนกังาน สามารถนำผลการปฏบิต้งิานแลว้เสรจืตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บั 
การคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูข้ายเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตีงิานของผูป้ระกอบการ

ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ 
ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัสำนกังานไวข้ัว่คราว


