
 

                                                                                               

ประกาศโรงเรียนแก่งกระจานวทิยา 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ์ฝึกทกัษะ ระดับ ม.ต้น ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

           โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือครุภณัฑฝึ์กทกัษะ ระดบั ม.ตน้ ดว้ยวธีิประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาคร้ังน้ี เป็นเงิน ๕๙๙,๘๕๘.๐๐ บาท  
(หา้แสนเกา้หม่ืนเกา้พนัแปดร้อยหา้สิบแปดบาทถว้น) ตามรายการ ดงัน้ี 

              คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) และครุภณัฑ์โรงงาน    จ านวน       ๑    ชุด 
                              ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

                               ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                           ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
                         ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว 
               เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 

                         ๖. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                         ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                         ๘. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่โรงเรียนแก่งกระจาน
วทิยา ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                          ๙. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูย้ื่น
ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                         ๑๐. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                         ๑๑.ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



                          ๑๒. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                                  ๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                             ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                             ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วนัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
                            ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซต ์www.kaengwit.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๓๒๔๖๕๑๖๕ ในวนัและเวลาราชการ 
 

                                                                                                       ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

                                                                                                                               (นายอภิชาติ   ใจกลา้) 
                                                                                                                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนแก่งกระจานวทิยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) ใน
ระบบ e-GP ไดต้ั้งแต่วนัท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 



                                                                                                
                                    เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

                                                                              เลขที่  ๒/๒๕๖๑ 
                                                             การซ้ือครุภัณฑ์ฝึกทกัษะ ระดับ ม.ต้น 

                                                           ตามประกาศ โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา 

                                                                    ลงวนัที่  ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
 

                         โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "โรงเรียน" มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงัน้ี 

                         คอมพิวเตอร์(๔๓.๒๑.๑๕.๐๐ ) และ ครุภณัฑโ์รงงาน    จ  านวน       ๑      ชุด 
 พสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและมี 

 คุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบบัน้ี โดยมี 

 ขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปน้ี 

                              ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

                                       ๑.๑      รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 

                                       ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                       ๑.๓     สัญญาซ้ือขายทัว่ไป 

                                       ๑.๔     แบบหนงัสือค ้าประกนั 

                                                  (๑)   หลกัประกนัสัญญา 

                                       ๑.๕     บทนิยาม 

                                                  (๑)   ผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                                  (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                                  (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                                  (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

                          ๒.    คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

                                   ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                                   ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                                   ๒.๓    ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                                   ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานและไดแ้จง้เวยีนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน

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


ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย 
                                    ๒.๖    มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                                    ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                                    ๒.๘    ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่ โรงเรียน ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

                                   ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

                                   ๒.๑๐    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                                    ๒.๑๑    ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                                   ๒.๑๒    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                                   ๒.๑๓    ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่
การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                          ๓.    หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอ 

                                   ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                                    ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

                                               (๑)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                                        (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                                        (ข)   บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                              (๒)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

                                             (๓)    ในกรณีผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนา
สัญญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ แลว้แต่กรณี 



                                              (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 

                                                        (๔.๑)   ส าเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 

                                                        (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์
                                                        (๔.๓)   หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
                                                        (๔.๔)   ส าเนาบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
                                                        (๔.๕)   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
                                              (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่
ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                           (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ
อ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูรั้บมอบอ านาจ ทั้งน้ีหากผูรั้บ
มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                          (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                          (๓)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                                     (๓.๑)   ส าเนาสมุดเงินฝาก 
                                          (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                          ทั้งน้ี เม่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถว้น 
ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดย
ผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.    การเสนอราคา 
                                   ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน และจะตอ้งกรอก
ขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่ตอ้งแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงคร้ังเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี 
ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั 
โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ 
จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา 
                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั ตั้งแต่วนัเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้



                                   ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จาก โรงเรียน ใหส่้งมอบพสัดุ 

                                   ๔.๔     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร์ , ครุภณัฑโ์รงงาน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน อยา่งละ ๑ ชุด และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี โรงเรียน ก าหนด โดยลงลายมือผูย้ืน่ขอ้เสนอพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) 
ก ากบัในเอกสารดว้ย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารท่ีจดัส่งหรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖
(๒) เพื่อใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัท่ี ๑ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๑  ระหวา่ง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 

                                   ทั้งน้ี โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือ
หรือไม่ใชแ้ลว้ โรงเรียนจะคืนใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

                                   ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้
ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 

                                    ๔.๗     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถื้อ
ตามเวลาของระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ ์

                                    เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                                    ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถูกตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ
ราคาใหแ้ก่ โรงเรียน ผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอแต่ละรายวา่ เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน ตามขอ้ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ 

                                   หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู ้
ยืน่ขอ้เสนอรายนั้นออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน 
เวน้แต่ โรงเรียน จะพิจารณาเห็นวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นมิใช่เป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าวและไดใ้หค้วามร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ โรงเรียน 

                                ๔.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงัน้ี 



                                           (๑)    ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                           (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้ง
ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                           (๓)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                          (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                          (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจในระบบและวธีิการเสนอราคาดว้ยวธีิ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 

                         ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณา 

                                ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจารณา
ตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ์ ราคา 

                                ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ 

                                กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ โรงเรียน จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                                ๕.๓     หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอ
ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค
หรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะขายไม่ครบถว้น หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ี
โรงเรียนก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผดิพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้น 

                                ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

                                       (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนั้นในบญัชีรายช่ือผูรั้บเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน 

                                       (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                       (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน 

                                 ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนมีสิทธิใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอช้ีแจงขอ้เท็จจริงเพิ่มเติมได ้โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะ
ไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากขอ้เทจ็จริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

                                 ๕.๖     โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของ โรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได ้
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รวมทั้งโรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู ้
ยืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดว้า่การยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                                ในกรณีท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสุด เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน จะใหผู้ ้
ยืน่ขอ้เสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้โรงเรียน มีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผู ้
ยืน่ขอ้เสนอรายนั้น ทั้งน้ี ผูย้ื่นขอ้เสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน 

                                ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราย
อ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                      ๖.     การท าสัญญาซ้ือขาย 

                                ๖.๑     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 
๕ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือโรงเรียนจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้

                                ๖.๒     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือโรงเรียนเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ กบัโรงเรียน
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า
ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด
ดงัต่อไปน้ี 

                                       (๑)     เงินสด 

                                       (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ีในวนัท าสัญญา หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 

                                       (๓)     หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค ้าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                                       (๔)     หนงัสือค ้าประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือค ้าประกนัของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                            หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

                            หลกัประกนัน้ีจะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอตัราส่วนของพสัดุท่ีซ้ือซ่ึงโรงเรียน ไดรั้บมอบไวแ้ลว้ 



                            ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                                  โรงเรียน จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และค่าใชจ่้ายทั้งปวง
แลว้ใหแ้ก่ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูข้าย เม่ือผูข้ายไดส่้งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นตามสัญญาซ้ือขายหรือ
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และโรงเรียน ไดต้รวจรับมอบส่ิงของไวเ้รียบร้อยแลว้ 

                         ๘.    อตัราค่าปรับ 

                                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือขอ้ตกลงซ้ือ
ขายเป็นหนงัสือ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บมอบต่อวนั 

                         ๙.    การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

                            ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงไดท้  าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรือท า
ขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  ๑ ปี      นบัถดัจากวนัท่ี โรงเรียน ไดรั้บมอบส่ิงของ โดยตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้าร
ไดดี้ดงัเดิมภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

                         ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการยืน่ข้อเสนอและอืน่ๆ 

                                    ๑๐.๑   เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได ้ต่อเม่ือโรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจากเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แลว้เท่านั้น 

                                   ๑๐.๒   เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้งน าเขา้
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงัน้ี 

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั 
นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

                                    (๒)    จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย 
ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                    (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี 
                                       ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ
ภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ โรงเรียนจะริบหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือค ้า
ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                                       ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญาหรือ



ขอ้ตกลงซ้ือเป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
                                       ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความขดัหรือแยง้กนั 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวนิิจฉยัของโรงเรียน ค าวนิิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสุด และผูย้ืน่ขอ้เสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใชจ่้ายใดๆ เพิ่มเติม 

                                       ๑๐.๖   โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได ้โดยท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได ้

                                                 (๑)    โรงเรียนไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บจดัสรรแต่ไม่เพียง
พอท่ีจะท าการจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไป 

                                                 (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนั
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                                  (๓)    การท าการจดัซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                                 (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

                         ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                                 ในระหวา่งระยะเวลาการซ้ือ ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 

                         ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                                   โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสร็จตามสัญญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือก
ใหเ้ป็นผูข้ายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 

                                   ทั้งน้ี หากผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือ
ท าสัญญากบัโรงเรียน ไวช้ัว่คราว 
 

                                                                                              โรงเรียนแก่งกระจานวทิยา 

                                                                                                   ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 ครุภณัฑฝึ์กทกัษะ ม.ตน้ชุดอุตสาหกรรม 
ราคากลางของครุภณัฑใ์นการจดัซ้ือคร้ังน้ี  599,858.00 บาท 

 

ท่ี รายการ ราคา/หน่วย จ านว
น 

หน่วย รวม 

1 เคร่ืองตดัเหลก็ แบบมอืถือ  ขนาด 2.50 มลิลเิมตร  
-ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 350 วตัต ์ 
-ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดความหนาขั้นต ่าของแผน่
เหลก็ท่ีตดัได ้ 

18,000.00 1 ตวั 18,000.00 

2 เคร่ืองเจยี แบบมอืถือ  ขนาด 6 นิว้ 
ขนาด 6 น้ิว (150 มิลลิเมตร) ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ขนาดไม่นอ้ยกวา่1,000 วตัต ์ความเร็วรอบไม่นอ้ย
กวา่ 8,500 รอบต่อนาที                            

5,800.00 2 ตวั 11,600.00 

3 อ่างผสมปูน                                                               
-พลาสติกรูปทรงวงรี 
-ขนาด 70*93*31.5 cm 

600.00 2 ใบ 1,200.00 

4 สว่านไขควงไร้สาย                                                     
-ปรับระดบัความเร็วได ้ชา้/เร็ว ปรับแรงบิดได ้
-ความเร็วรอบ : 0 – 380 /0 – 1300rpm หรือมากกวา่ 

3,290.00 3 ตวั 9,870.00 

5 เลือ่ยลนัดา 24 นิว้    
                                         ราคาอา้งอิง (Home Pro) 

299.00 12 ตวั 3,588.00 

6 เลือ่ยวงเดอืนไฟฟ้าแบบมอืถือ   ขนาด 8 นิว้ 
-ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 1,100 
วตัต ์  ความเร็วรอบไม่นอ้ยกวา่ 4,000 รอบต่อนาที  
-ตดัไมไ้ดห้นา ไม่นอ้ยกวา่ 65 มิลลิเมตร 
-ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดเสน้ผา่นศนูยล์างของใบ
เล่ือยขั้นต ่า 

5,600.00 1 ตวั 5,600.00 

 

   

 

 

 



ท่ี รายการ ราคา/หน่วย จ านว
น 

หน่วย รวม 

7 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที ่1  
(Graphics  Processing Unit) ส าหรับงานกราฟฟิค 

22,000.00 25 ชุด 550,000.00 

ท่ีมา : กระทรวง ICT ปี 2560 

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ สาหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 * (จอขนาดไม่นอ้ยกวา่ 19 น้ิว) เกณฑร์าคากลางของกระทรวง

ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ราคาหน่วยละ 22,000 บาท 

รายละเอยีดก าหนดค่าขั้นต ่า 
1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่นอ้ยกวา่ 4 แกนหลกั (4 core)จ านวน 1 หน่วย โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใด 
อยา่งหน่ึง หรือดีกวา่ ดงัน้ี 

1.1 มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 2 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 

3.8 GHz  และมีหน่วย ประมวลผลดา้นกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่นอ้ยกวา่ 8 แกน หรือ 

             1.2  มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 6 MB โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่นอ้ย

กวา่ 2.7 GHz   

     2.   มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือดีกวา่ ดงัน้ี 

           2.1 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในหน่วยประมวลผลกลางแบบ Graphics  Processing Unit ท่ี

สามารถใชห้น่วยความจ าหลกัในการแสดงภาพขนาด 1 GB  หรือ 

          2.2 หน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยูภ่ายในแผงวงจรหลกั แบบOnboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการ

ใชห้น่วยความจ าหลกัไม่นอ้ยกวา่ 1 GB หรือ 

         2.3  มีหน่วยความจ าหลกั (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา่ มีขนาดไม่นอ้ยกวา่  4 GB 

         2.4  มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือ ดีกวา่ ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 1 TB  หรือ  

ชนิด Solid State Disk ขนาดความจุไม่นอ้ยกวา่ 120 GB จ านวน 1 หน่วย 

       2.5  มี DVD-RW หรือดีกวา่ จ  านวน 1 หน่วย 

       2.6  มีช่องเสียบระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา่  จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่อง  

       2.7  มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา่ มี Contrast Ratio ไม่นอ้ยกวา่ 600 : 1 และมีขนาดไม่นอ้ยกวา่  19 น้ิว  

จ านวน 1 หน่วย 

       2.8 มีแป้นพิมพม์าตรฐาน (Keyboad) สนบัสนุนภาษาไทย (มีอกัขระภาษาไทยและภาษาองักฤษบนแป้นพิมพ)์  

จ านวน 1  หน่วย 

      2.9 มีอุปกรณ์ช้ีต าแหน่ง (Mouse) พร้อมแผน่รอง จ านวน 1 หน่วย 

3.  พสัดุทุกช้ินเป็นของใหม่ สภาพสมบูรณ์ ยงัไม่ผา่นการใชง้าน 

4.  รับประกนัพร้อมบริการอะไหล่ฟรี 1 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีส่งมอบ 

 


