
 

ประกาศส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

เร่ือง ประกวดราคาซือ้ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

                 ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑ มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซือ้ครุภณัฑ์
กำรศึกษำและครุภัณฑ์ส ำนักงำน ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนซือ้ในกำร
ประกวดรำคำครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๕๖๖,๙๐๐.๐๐ บำท (ห้ำแสนหกหมื่นหกพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) ตำมรำยกำร 
ดงันี ้

  

๑.  โทรทศัน์สี แอลอีดี (LED TV) 
แบบ Smart TV ระดบัควำมละเอียด
จอภำพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล 
ขนำด ๔๘ นิว้ (๕๒.๑๖.๑๕.๐๕ ) 

จ ำนวน ๒   เคร่ือง 

๒.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๒,๕๐๐ ANSI 
Lumens(๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๓.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๓,๕๐๐ ANSI 
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๔.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๕.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๔,๕๐๐ ANSI 
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๖.  จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟำ้ 
ขนำดเส้นทแยงมมุ ขนำด ๑๐๐ นิว้
(๔๕.๑๑.๑๖.๐๓ ) 

จ ำนวน ๑   จอ 

๗.  เคร่ืองท ำน ำ้เย็น แบบท่อต่อ 
ขนำด ๒ ก๊อก (๔๑.๑๐.๓๐.๐๗ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๘.  ตู้ เย็น ขนำด ๑๓ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   ตู้ 



๙.  ตู้ เย็น ขนำด ๙ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

จ ำนวน ๓   ตู้ 

๑๐.  ตู้ เย็น ขนำด ๗ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

จ ำนวน ๒   ตู้ 

๑๑.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบเข็น
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๘   เคร่ือง 

๑๒.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบล้อจกัรยำน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๑๓.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบข้ออ่อน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๑๔.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบข้อแข็ง
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๓   เคร่ือง 

๑๕.  เคร่ืองปรบัอำกำศส ำหรับห้อง 
แบบแยกส่วนระบำยควำมร้อนด้วย
อำกำศฯ ชนิดติดผนงั 
เคร่ืองปรับอำกำศรุ่น High SEER 
Inverter ๑๘,๐๐๐ บีทีย.ู
(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๑๖.  กล้องถำ่ยภำพน่ิง ระบบดิจิตอล
ระดบัควำมละเอียดไม่น้อยกวำ่ ๒๐ 
ล้ำนพิกเซล (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔ ) 

จ ำนวน ๔   ตวั 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบติั ดงัต่อไปนี ้

                 ๑. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหวำ่งเลิกกิจกำร 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถกูระงบักำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกบัหน่วยงำนของรัฐไว้ชัว่ครำว 
เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบุชือ่ไว้ในบญัชีรำยชือ่ผู้ ทิง้งำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิง้งำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ ทิง้งำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดักำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำร
บริหำรพสัดภุำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 



 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๔/๒๕๖๓ 

การซือ้ครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์ส านักงาน 

ตามประกาศ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 

ลงวันที่  ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

                  ส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑ ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่ำ "ส ำนกังำน" มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดงันี ้

  

๑.  โทรทศัน์สี แอลอีดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดบัควำมละเอียดจอภำพ 
๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนำด ๔๘ นิว้ 
(๕๒.๑๖.๑๕.๐๕ ) 

จ ำนวน ๒   เคร่ือง 

๒.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๒,๕๐๐ ANSI 
Lumens(๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๓.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๓,๕๐๐ ANSI 
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๔.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๔,๐๐๐ ANSI 
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๕.  เคร่ืองมลัติมิเดียโปรเจคเตอร์ 
ระดบั XGA ขนำด ๔,๕๐๐ ANSI 
Lumens (๔๕.๑๑.๑๖.๐๙ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๖.  จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟำ้ 
ขนำดเส้นทแยงมมุ ขนำด ๑๐๐ นิว้
(๔๕.๑๑.๑๖.๐๓ ) 

จ ำนวน ๑   จอ 

๗.  เคร่ืองท ำน ำ้เย็น แบบท่อต่อ ขนำด 
๒ ก๊อก (๔๑.๑๐.๓๐.๐๗ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๘.  ตู้ เย็น ขนำด ๑๓ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   ตู้ 



๙.  ตู้ เย็น ขนำด ๙ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

จ ำนวน ๓   ตู้ 

๑๐.  ตู้ เย็น ขนำด ๗ คิวบิกฟุต
(๕๒.๑๔.๑๕.๐๑ ) 

จ ำนวน ๒   ตู้ 

๑๑.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบเข็น
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๘   เคร่ือง 

๑๒.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบล้อจกัรยำน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๑๓.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบข้ออ่อน
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๑๔.  เคร่ืองตดัหญ้ำ แบบข้อแข็ง
(๒๑.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๓   เคร่ือง 

๑๕.  เคร่ืองปรบัอำกำศส ำหรับห้อง 
แบบแยกส่วนระบำยควำมร้อนด้วย
อำกำศฯ ชนิดติดผนงั 
เคร่ืองปรับอำกำศรุ่น High SEER 
Inverter ๑๘,๐๐๐ บีทีย.ู
(๔๐.๑๐.๑๗.๐๑ ) 

จ ำนวน ๑   เคร่ือง 

๑๖.  กล้องถำ่ยภำพน่ิง ระบบดิจิตอล
ระดบัควำมละเอียดไม่น้อยกวำ่ ๒๐ 
ล้ำนพิกเซล (๔๕.๑๒.๑๕.๐๔ ) 

จ ำนวน ๔   ตวั 

 

 

พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพท่ีจะใช้งำนได้ทนัที
และมีคณุลกัษณะเฉพำะตรงตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซือ้ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ฉบบั
นี ้โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด ดงัต่อไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอรำคำท่ีก ำหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญำซือ้ขำยทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค ำ้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญำ 
                          ๑.๕     บทนิยำม 

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   กำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม 

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


                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสำรท่ีก ำหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ 

                          ๑.๗     ตำรำงรำยละเอียดแนบท้ำยใบเสนอรำคำ 
                 ๒.    คุณสมบตัิของผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถกูระงบักำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสญัญำกบัหน่วยงำนของรัฐไว้
ชัว่ครำว เน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลงัก ำหนดตำมท่ีประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบชุื่อไว้ในบญัชีรำยชื่อผู้ ทิง้งำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิง้งำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ ทิง้งำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดักำร กรรมกำรผู้จดักำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและ
กำรบริหำรพสัดภุำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนเุบกษำ 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพสัดท่ีุประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่ำว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นท่ีเข้ำยื่นข้อเสนอ
ให้แก่ ส ำนกังำน ณ วนัประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำร
แข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกนั ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกนัเช่นว่ำนัน้ 

                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลำง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลกัฐำนยื่นมำพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมญัหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั ให้ยื่นส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรำยชือ่หุ้นส่วนผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ (ถ้ำมี) 
พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 

 
                                           (ข)   บริษัทจ ำกดัหรือบริษัทมหำชนจ ำกดั ให้ยื่นส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จดักำร ผู้มีอ ำนำจควบคมุ (ถ้ำมี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรำย

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


ใหญ่ (ถ้ำมี) พร้อมทัง้รับรองส ำเนำถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชนของผู้นัน้ ส ำเนำข้อตกลงท่ีแสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชำติไทย พร้อมทัง้รับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐำนะเป็นผู้ ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำ
สญัญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสำรเพิ่มเติมอืน่ๆ 
                                           (๔.๑)   ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์/ส ำเนำใบส ำคญัแสดงกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วน
บริษัท (ถ้ำมี) 
                                           (๔.๒)   ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมลูค่ำเพิ่ม (ถ้ำมี)  
                                   (๕)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดั
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ตำมแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ยื่นข้อเสนอไม่ ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๑ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นกระท ำกำรแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ ำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลกัฐำนแสดงตวัตนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ ทัง้นี ้
หำกผู้รับมอบอ ำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนัน้ 

                                   (๒)    แคตตำล็อกและแบบรูปรำยกำรละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    เอกสำรเพิ่มเติมอืน่ๆ 
                                           (๓.๑)   ตำรำงรำยละเอียดแนบท้ำยใบเสนอรำคำซือ้ครุภณัฑ์ ๑๖ รำยกำร  
                                   (๔)    บญัชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบักำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดั
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
  

                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอด ำเนินกำรแนบไฟล์เอกสำรตำมบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ำงบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ตำมแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ยื่นข้อเสนอไม่ ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่วนท่ี ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 



                          ๔.๑     ผู้ ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ้จัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลักฐำนแสดงตัวตนและท ำกำรยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครัง้เดียวและรำคำ
เดียวโดยเสนอรำคำรวม และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้
ถูกต้อง ทัง้นี ้รำคำรวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตวัหนงัสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทัง้สิน้ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพสัดใุห้ ณ โรงเรียนท่ีได้รับจดัสรรและส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำรำชบุรี เขต ๑ 

                                   รำคำท่ีเสนอจะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ตัง้แต่วันเสนอรำคำโดย
ภำยในก ำหนดยืนรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพสัดไุม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจำกวนัลงนำม
ในสญัญำซือ้ขำย หรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจำก ส ำนกังำน ให้ส่งมอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และรำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะของ พสัดท่ีุ
ประกวดรำคำซือ้ ไปพร้อมกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบกำร
พิจำรณำ หลกัฐำนดงักล่ำวนี ้ส ำนกังำนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 
                                   ส ำหรับแคตตำล็อกท่ีแนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถกูต้อง 
โดยผู้มีอ ำนำจท ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ มีควำม
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ำต้นฉบบัมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอรำคำ ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่ำงสญัญำ รำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลำในกำรเสนอรำคำ
ให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจดัซือ้จดัจ้ำงภำครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอและกำร
เสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท ำเอกสำรส ำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบควำมครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสำร PDF File กอ่นท่ีจะยืนยนักำรเสนอรำคำ แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นกำร
เสนอรำคำให้แก่ ส ำนกังำน ผ่ำนทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมกำรพจิำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะด ำเนินกำรตรวจสอบ



คณุสมบติัของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น ตำมข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรำย
อื่น คณะกรรมกำรฯ จะตดัรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท ำอนัเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัด
รำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน้ออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และส ำนกังำน จะพิจำรณำลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่ำว
เป็นผู้ ทิง้งำน เว้นแต่ ส ำนักงำน จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน้มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีกำรกระท ำดงักล่ำวและ
ได้ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของ ส ำนกังำน 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    รำคำท่ีเสนอจะต้องเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวม
ค่ำใช้จ่ำยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวนั เวลำ ท่ี
ก ำหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธี
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลำงท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสทิธ์ิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้ส ำนกังำนจะ
พิจำรณำตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ รำคำ 
                          ๕.๒     กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส ำนกังำน จะพจิำรณำ
จำก รำคำต่อรำยกำร 
                         ๕.๓     หำกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเสนอเอกสำร
ทำงเทคนิคหรือรำยละเอียดคณุลกัษณะเฉพำะของพสัดท่ีุจะขำยไม่ครบถ้วน หรือเสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำก
เงื่อนไขท่ีส ำนักงำนก ำหนดไว้ในประกำศและเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สำระส ำคัญและ
ควำมแตกต่ำงนัน้ไม่มีผลท ำให้เกิดกำรได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย 
คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำรตดัสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน้ 

                          ๕.๔     ส ำนกังำนสงวนสิทธ์ิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีกำรผ่อนผนั ในกรณี
ดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน้ในบญัชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำ



อิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรำยชื่อผู้ซือ้เอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของส ำนกังำน 

                                   (๒)    ไม่กรอกชือ่ผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจดัซือ้จดัจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสำระส ำคญั หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น 

                          ๕.๕     ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือส ำนักงำนมีสิทธิให้ผู้ ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ได้ ส ำนักงำน มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท ำสัญญำ หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่
ถกูต้อง 
                          ๕.๖     ส ำนักงำนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับรำคำต ่ำสุด หรือรำคำหน่ึงรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ
ทัง้หมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซือ้ในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหน่ึงรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซือ้เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทัง้นี  ้เพื่อประโยชน์ของทำง
รำชกำรเป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ ส ำนักงำนเป็นเด็ดขำด ผู้ ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำย หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทัง้ส ำนกังำน จะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็นผู้ ทิง้งำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอ
กระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำ
แทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ ยื่นข้อเสนอรำยท่ีเสนอรำคำต ่ำสุด เสนอรำคำต ่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด ำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือส ำนักงำน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลักฐำนท่ีท ำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้ยื่นข้อเสนอสำมำรถด ำเนินกำร
ตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกค ำชีแ้จงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ ส ำนกังำน มีสิทธิท่ีจะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ยื่นข้อเสนอรำยนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ยื่นข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ จำกส ำนกังำน 

                          ๕.๗     ก่อนลงนำมในสัญญำส ำนักงำนอำจประกำศยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระท ำท่ีเข้ำลักษณะผู้ ยื่นข้อเสนอท่ีชนะกำรประกวดรำคำหรือท่ีได้รับกำรคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขดัขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำท่ีในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระท ำกำรทจุริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ 

 
 
 
 
  

                 ๖.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วนัท ำกำร นบัแต่วนัท่ีท ำข้อตกลงซือ้ส ำนกังำนจะพิจำรณำจดัท ำข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนกำรท ำสญัญำ
ตำมแบบสญัญำดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 



                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไม่สำมำรถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภำยใน ๕ วันท ำกำร หรือส ำนักงำนเห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ  ๖.๑ ผู้ชนะกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท ำสัญญำซือ้ขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ
ส ำนักงำนภำยใน ๗ วัน นับถัดจำกวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อย
ละ ๕ ของรำคำค่ำส่ิงของท่ีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้ส ำนักงำนยึดถือไว้ในขณะท ำสญัญำ โดยใช้หลกัประกัน
อย่ำงหน่ึงอย่ำงใดดงัต่อไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดรำฟท์ท่ีธนำคำรเซ็นสัง่จ่ำย ซึ่งเป็นเช็คหรือดรำฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดรำฟท์นัน้
ช ำระต่อเจ้ำหน้ำท่ีในวนัท ำสญัญำ หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท ำกำร 
                          (๓)     หนงัสือค ำ้ประกนัของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตวัอย่ำงท่ีคณะกรรมกำรนโยบำย
ก ำหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ำ้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด 

                          (๔)     หนงัสือค ำ้ประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุำตให้
ประกอบกจิกำรเงินทนุเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ำ้ประกนัตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทนุท่ีธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนโุลมให้ใช้ตำมตวัอย่ำงหนงัสือค ำ้
ประกนัของธนำคำรท่ีคณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบำลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภำยใน ๑๕ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผกูพนัตำมสญัญำซือ้ขำยแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตำมอตัรำส่วนของพสัดท่ีุซือ้ซึ่งส ำนกังำน ได้รับมอบไว้
แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          ส ำนกังำน จะจ่ำยค่ำส่ิงของซึ่งได้รวมภำษีมลูค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทัง้
ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับกำรคดัเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตำมสญัญำซือ้
ขำยหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และส ำนกังำน ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

                 ๘.    อตัราค่าปรับ 

                          ค่ำปรบัตำมแบบสญัญำซือ้ขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงซือ้
ขำยเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัรำร้อยละ ๐.๒๐ ของรำคำค่ำส่ิงของท่ียงัไม่ได้รับมอบต่อวนั 

 
 
  

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท ำสัญญำซือ้ขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท ำข้อตกลงซือ้เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัควำมช ำรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซือ้ขำยท่ีเกิดขึน้ภำยใน
ระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๑ ปี      นบัถดัจำกวนัท่ี ส ำนักงำน ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจดักำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
กำรได้ดีดงัเดิมภำยใน ๑๕ วนั นบัถดัจำกวนัท่ีได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 



                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่ำพสัดสุ ำหรับกำรซือ้ครัง้นี ้ได้มำจำกเงินงบประมำณเงินงบประมำณประจ ำปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    กำรลงนำมในสญัญำจะกระท ำได้ ต่อเมื่อส ำนกังำนได้รับอนมุติัเงินค่ำพสัดจุำกเงิน
งบประมำณประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่ำนัน้ 

                          ๑๐.๒   เมื่อส ำนักงำนได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซือ้ส่ิงของตำม
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสัง่หรือน ำส่ิงของดงักล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนัน้
ต้องน ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งกำรสัง่หรือน ำส่ิงของท่ีซือ้ขำยดงักล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ 
ภำยใน ๗ วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีผู้ขำยสัง่ หรือซือ้ของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่นได้ 

                                   (๒)    จัดกำรให้ส่ิงของท่ีซือ้ขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จำกต่ำงประเทศมำยงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทกุส่ิงของนัน้โดยเรืออื่น
ท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตำม (๑) หรือ (๒) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำว ี
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งส ำนักงำนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท ำสัญญำหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนังสือ
ภำยในเวลำท่ีก ำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  ส ำนักงำนจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ ออก
หนังสือค ำ้ประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทัง้จะ
พิจำรณำให้เป็นผู้ ทิง้งำน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลงัว่ำด้วยกำรจดัซือ้จดัจ้ำงและกำรบริหำรพสัดภุำครัฐ 

                          ๑๐.๔   ส ำนกังำนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำหรือ
ข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนกังำนอยักำรสงูสดุ (ถ้ำมี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีควำมขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตำมค ำวินิจฉัยของส ำนกังำน ค ำวินิจฉัยดงักล่ำวให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


