เอกสารประกวดราคาซื้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๒/๒๕๖๐
ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประจาห้ องเรียน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ ซึ่ งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ "สำนักงำน" มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซื้ อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำ
จำนวน
๑๖
ชุด
ห้องเรี ยน
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็ นของเก่ำเก็บ อยูใ่ นสภำพที่จะใช้งำนได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ อด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีขอ้ แนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซื้ อขำยทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสื อค้ ำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องเป็ นผูม้ ีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่ำว
๒.๒ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่อผูท้ ิง้ งำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร

๒.๓ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ
๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์ และควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๒.๕ ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอรำคำในสถำนะที่หำ้ มเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๒.๖ ผูเ้ สนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้ อของสำนักงำน
๒.๗ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สัญญำต้องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รำยรับ
รำยจ่ำย หรื อแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๒.๘ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่ งได้ดำเนิ นกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐ
๒.๙ คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่ำ ไม่เกิน
สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยืน่ ข้ อเสนอ
ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยืน่ มำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอรำคำเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ น้ ส่ วนสำมัญหรื อห้ำงหุ น้ ส่ วนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชี รำยชื่ อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จำกัดหรื อบริ ษทั มหำชนจำกัด ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รำยใหญ่ (ถ้ำ
มี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอรำคำเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผูน้ ้ นั สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอรำคำเป็ นผูเ้ สนอรำคำร่ วมกันในฐำนะเป็ นผูร้ ่ วมค้ำ ให้ยนื่ สำเนำสัญญำ
ของกำรเข้ำร่ วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูร้ ่ วมค้ำ และในกรณี ที่ผเู ้ ข้ำร่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นบุคคลธรรมดำ
ที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยนื่ สำเนำหนังสื อเดินทำง หรื อผูร้ ่ วมค้ำฝ่ ำยใดเป็ นนิ ติบุคคล ให้ยนื่ เอกสำรตำมที่ระบุ ไว้ใน
(๑)
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนำใบทะเบียนพำณิ ชย์
(๔.๒) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิม่

(๕) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) แคตตำล็อกและหรื อแบบรู ปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอำนำจซึ่งปิ ดอำกรแสตมป์ ตำมกฎหมำยในกรณี ที่ผเู้ สนอรำคำ มอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่น ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐำนแสดงตัวตนของผูเ้ สนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(๔) บัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรู ปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอรำคำต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อควำมให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรื อหลักฐำนแสดงตัวตนของผูเ้ สนอรำคำ โดยไม่ตอ้ งแนบใบเสนอ
รำคำในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็ นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอรำคำ
รวมและหรื อรำคำต่อหน่วย และหรื อต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ทำ้ ยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวม
ทั้งสิ้ นซึ่ งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ ง
มอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนที่ได้รับจัดสรร พร้อมติดตั้ง
รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑๒๐ วัน นับแต่วนั เสนอรำคำ โดย
ภำยในกำหนดยืนรำคำ ผูเ้ สนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจำกวันลงนำม ใน
สัญญำซื้ อขำย
๔.๔ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องส่ งแคตตำล็อกและหรื อแบบรู ปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะของ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรี ยน ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนจะยึดไว้เป็ นเอกสำรของทำงรำชกำร
สำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็ นสำเนำรู ปถ่ำยจะต้องรับรองสำเนำถูกต้อง โดย
ผูม้ ีอำนำจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตำล็อก ผูเ้ สนอรำคำจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องส่ งตัวอย่ำงของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด และรำยละเอียดประกอบ
รำยกำรตำมที่ส่วนรำชกำรกำหนด โดยลงลำยมือผูเ้ สนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) กำกับในเอกสำรด้วย พร้อม
สรุ ปจำนวนเอกสำรที่จดั ส่ งหรื อนำมำแสดง ตำมบัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ เพื่อใช้ในกำรตรวจทดลองหรื อประกอบกำร
พิจำรณำ ในวันที่ ๒๘ มีนำคม ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำกำญจนบุรีเขต ๑
ทั้งนี้ สำนักงำนจะไม่รับผิดชอบในควำมเสี ยหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรื อไม่
ใช้แล้ว สำนักงำนจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอรำคำ
๔.๖ ก่อนกำรเสนอรำคำ ผูเ้ สนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ถี่ถว้ นและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มีนำคม ๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยืน่ ข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยืน่ ข้อเสนอและกำรเสนอ
รำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูเ้ สนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ตำมข้อ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำหรื อไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ก่อนหรื อ ในขณะที่มีกำร
พิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผเู ้ สนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมตำมข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่ อว่ำมีกำรกระทำอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะ
ตัดรำยชื่ อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็ นผูเ้ สนอรำคำ และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผูเ้ สนอรำคำดังกล่ำว
เป็ นผูท้ ิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้วำ่ ผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น
เป็ นผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
๔.๘ ผูเ้ สนอรำคำจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็ นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้ง
ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่ กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ห้ำมผูเ้ สนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผูเ้ สนอรำคำสำมำรถศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเ้ สนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๑๖๓,๐๔๐.๐๐ บำท (หนึ่งแสน
หกหมื่นสำมพันสี่ สิบบำทถ้วน)
๕.๑ หนังสื อค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ กำรเสนอรำคำทำงระบบ
จัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบำลไทย

กรณี ที่ผเู ้ สนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสัง่ จ่ำยหรื อพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็ นหลักประกันกำร
เสนอรำคำ จะต้องส่ งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ในวันที่ ๒๔ มีนำคม
๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ตำมแบบตัวอย่ำงหนังสื อค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ (หลักประกันกำร
เสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผูเ้ สนอรำคำ เป็ นผูว้ ำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนั้น กรณี ที่ผเู ้ สนอรำคำที่เสนอ
รำคำในรู ปแบบของ "กิจกำรร่ วมค้ำ" ประสงค์จะใช้หนังสื อค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศเป็ น
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ให้ดำเนิ นกำรดังนี้
(๑) กรณี ที่กิจกำรร่ วมค้ำได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ สนอรำคำ ซึ่ งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่ วมค้ำ เท่ำนั้น
(๒) กรณี ที่กิจกำรร่ วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ สนอรำคำ ซึ่งต้องวำง
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมที่สัญญำร่ วมค้ำกำหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ำเสนอรำคำกับ
ทำงรำชกำร
ทั้งนี้ "กิจกำรร่ วมค้ำที่จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่" หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่ วมค้ำที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่ งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิ ชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ สำนักงำนจะคืนให้ผเู ้ สนอรำคำหรื อผูค้ ้ ำประกันภำยใน ๑๕
วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอรำคำรำยที่คดั เลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูเ้ สนอรำคำได้พน้ จำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่วำ่ ในกรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยืน่ ข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ สำนักงำนจะพิจำรณำ
ตัดสิ นโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม
๖.๒ หำกผูเ้ สนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรื อยื่นหลักฐำนกำรยืน่ ข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรื อยืน่ ข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผูเ้ สนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลำด หรื อผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนที่
มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณี ที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็ นประโยชน์ต่อสำนักงำนเท่ำนั้น
๖.๓ สำนักงำนสงวนสิ ทธิ ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผูเ้ สนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผูเ้ สนอรำคำรำยนั้นในบัญชี ผรู ้ ับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชี รำยชื่ อผูซ้ ้ื อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบกำร
จัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ของสำนักงำน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรื อทั้งหมด
ในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสำระสำคัญ หรื อมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอรำคำรำยอื่น

๖.๔ ในกำรตัดสิ นกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรื อสำนักงำนมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภำพ ฐำนะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอรำคำได้ สำนักงำนมีสิทธิ ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำหรื อไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ สำนักงำนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับรำคำต่ำสุ ด หรื อรำคำหนึ่งรำคำใด หรื อรำคำที่เสนอ
ทั้งหมด ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้ อในจำนวน หรื อขนำด หรื อเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรื ออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็ นสำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสิ นของ สำนักงำนเป็ นเด็ดขำด ผูเ้ สนอรำคำจะเรี ยกร้อง ค่ำเสี ยหำยใดๆ มิได้
รวมทั้งสำนักงำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้ สนอรำคำเป็ นผูท้ ิ้งงำน ไม่วำ่ จะ
เป็ นผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรื อไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้วำ่ กำรเสนอรำคำกระทำกำรโดยไม่สุจริ ต เช่น
กำรเสนอเอกสำรอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรื อนิติบุคคลอื่นมำยืน่ ข้อเสนอแทน เป็ นต้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรำกฏข้อเท็จจริ งภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผูเ้ สนอรำคำที่มีสิทธิ ได้รับ
กำรคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรม ตำมข้อ ๑.๕
สำนักงำนมีอำนำจที่จะตัดรำยชื่อผูเ้ สนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และสำนักงำนจะพิจำรณำลงโทษผู้
เสนอรำคำรำยนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงำน
ในกรณี น้ ี หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิง่ ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอ
รำคำดังกล่ำวได้
๗. การทาสั ญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ผชู ้ นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน ภำยใน
๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร นับแต่วนั ที่ทำข้อตกลงซื้ อ สำนักงำนจะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ แทนกำร
ทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณี ที่ผชู ้ นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันทำกำรของทำงรำชกำร หรื อสำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตำมข้อ ๗.๑ ผูช้ นะ
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิ กส์จะต้องทำสัญญำซื้ อขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงำนภำยใน ๕
วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็ นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ ๕ ของรำคำสิ่ งของที่
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงำนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่สำนักงำน โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำหรื อก่อนหน้ำนั้น ไม่
เกิน ๓ วันทำกำรของทำงรำชกำร
(๓) หนังสื อค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสื อค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔
(๒)

(๔) หนังสื อค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุ ญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ ำประกัน
ตำมประกำศของธนำคำรแห่ งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตำมแบบหนังสื อค้ ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผชู้ นะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ ำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้ อขำยแล้ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้ อขำยข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรำร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ งได้ทำข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทำสัญญำซื้ อขำย ตำม
แบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขำยที่เกิดขึ้นภำยใน
ระยะเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ ๑ ปี นับถัดจำกวันที่ผซู ้ ้ื อรับมอบ โดยผูข้ ำยต้องรี บจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดี
ดังเดิมภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๐.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้ อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนได้รับอนุมตั ิเงินค่ำพัสดุจำกเงิน
งบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่ำนั้น
๑๐.๒ เมื่อสำนักงำนได้คดั เลือกผูเ้ สนอรำคำรำยใดให้เป็ นผูข้ ำย และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตำม
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้ำผูข้ ำยจะต้องสัง่ หรื อนำสิ่ งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั้นต้อง
นำเข้ำมำโดยทำงเรื อในเส้นทำงที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริ กำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
คมนำคมประกำศกำหนด ผูเ้ สนอรำคำซึ่ งเป็ นผูข้ ำย จะต้องปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี
ดังนี้
(๑) แจ้งกำรสั่งหรื อนำสิ่ งของที่ซ้ื อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน
๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ำยสัง่ หรื อซื้ อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของที่ซ้ื อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อ
ไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่ งของนั้น โดยเรื ออื่นที่
มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตำม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย กำร
ส่ งเสริ มกำรพำณิ ชยนำวี
๑๐.๓ ผูเ้ สนอรำคำซึ่งสำนักงำนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรื อข้อตกลงภำยในเวลำที่ ทำง
รำชกำรกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงำนจะริ บหลักประกันกำรยืน่ ข้อเสนอหรื อเรี ยกร้องจำกผูอ้ อกหนังสื อค้ ำ
ประกันกำรยืน่ ข้อเสนอทันทีและอำจพิจำรณำเรี ยกร้องให้ชดใช้ควำมเสี ยหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำ ให้เป็ นผู ้
ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร

๑๐.๔ สำนักงำนสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไข หรื อข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็ นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสู งสุ ด (ถ้ำมี)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑
๘ มีนำคม ๒๕๖๐

ประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑
เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ประจาห้ องเรียน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื้ อด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
จำนวน
๑๖
ชุด
ประจำห้องเรี ยน
ผูม้ ีสิทธิ เสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื้ อดังกล่ำว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รำยชื่อผูท้ ิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ นื่ ข้อเสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยืน่ ข้อเสนอให้แก่สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทำกำรอัน
เป็ นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็ นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อควำมคุม้ กัน ซึ่ งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผูเ้ สนอ
รำคำได้มีคำสั่งให้สละสิ ทธิ์ ควำมคุม้ กันเช่นว่ำนั้น
๕. ผูเ้ สนอรำคำต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอรำคำในสถำนะที่หำ้ มเข้ำเสนอรำคำและห้ำมทำ
สัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
๖. เป็ นผูท้ ี่ผำ่ นกำรคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรซื้ อของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต ๑
๗. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สัญญำต้องไม่อยูใ่ นฐำนะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี รำยรับรำยจ่ำย หรื อ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๘.บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็ นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่ งได้ดำเนิ นกำรจัดซื้ อจัดจ้ำง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐ
๙. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่ำไม่เกิน สำมหมื่น
บำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็ นเงินสดก็ได้
กำหนดยืน่ ข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้ อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มีนำคม
๒๕๖๐ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้ นใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรผ่ำนทำงระบบจัดซื้ อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ต้ งั แต่วนั ที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผูส้ นใจสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kan๑.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
สอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข ๐๓๔-๕๖๔๓๒๙ ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่ ๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นำยอภิชยั ทำมำน)
ผูอ้ ำนำยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
กำญจนบุรี เขต ๑

หมำยเหตุ ผูป้ ระกอบกำรสำมำรถจัดเตรี ยมเอกสำรประกอบกำรเสนอรำคำ (เอกสำรส่ วนที่ ๑ และเอกสำรส่ วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ งั แต่วนั ที่ ขอรับเอกสำรจนถึงวันเสนอรำคำ

