
๑ 

 

พสัดุทีจ่ะซือ้นี้ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมากอ่น ไมเ่ป็นของเกา่เกบ็ 
อยูใ่นสภาพทีจ่ะใชง้านไดท้นัทแีละมคีณุลกัษณะเฉพาะตรงตามทีก่ าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็
ทรอนิกสฉ์บบันี้ โดยมขีอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 

๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
       ๑.๑     รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ 

       ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไวใ้นระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 

       ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป 
      ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 
                 (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
     ๑.๕     บทนิยาม 
                (๑)   ผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนั 
               (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

 
 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขท่ี  ๐๑/๒๕๖๒ 

การซ้ือครภุณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ 
ตามประกาศ โรงเรียนควนพระสาครินทร ์

ลงวนัท่ี  ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 
                  โรงเรยีนควนพระสาครนิทร ์ซึง่ต่อไปนี้เรยีกวา่ "โรงเรยีน" 
มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ตามรายการ ดงันี้ 

 ครภุณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร                                            จ านวน    ๑๔   รายการ 
๑. ชดุเครือ่งดนตรคียีบ์อรด์ (KEYBOARD)                               จ านวน      ๑     ชดุ          
๒. เครือ่งขยายเสยีงส าหรบักตีา้รพ์รอ้มล าโพง                           จ านวน      ๑     ชดุ 
๓. เครือ่งถ่ายเอกสารระบบดจิติอล(ขาวด า)                              จ านวน      ๑     เครือ่ง 
๔. เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน                           จ านวน      ๓     เครือ่ง  
๕. กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอ                                          จ านวน      ๒     เครือ่ง 
๖. เครือ่งเชือ่มไฟฟ้า                                                         จ านวน      ๑     เครือ่ง 
๗. เลื่อยวงเดอืนไฟฟ้าแบบมอืถอื ๘ นิ้ว                                   จ านวน      ๑     เครือ่ง 
๘. เครือ่งขดักระดาษทรายแบบมอืถอืสายพานขนาด ๗๕ มม.          จ านวน     ๑    เครือ่ง 
๙. เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แขง็                                                จ านวน     ๑    เครือ่ง 
๑๐. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า                                           จ านวน     ๑    ชดุ 
๑๑. โทรทศัน์แอลอดี ี(LED TV)                                              จ านวน     ๗    เครือ่ง 
๑๒. ตูห้นงัสอืแบบปารต์เิคลิบอรด์                                           จ านวน     ๑    ชดุ 
๑๓. เครือ่งฉายภาพทบึแสง (Visualizer)                                   จ านวนต    ๕    เครือ่ง 
๑๔. เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้ออ่น                                              จ านวน      ๑    เครือ่ง 
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๒ 

 

    ๑.๖     แบบบญัชเีอกสารทีก่ าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 

               (๑)   บญัชเีอกสารสว่นที ่๑ 
               (๒)   บญัชเีอกสารสว่นที ่๒ 

๒.    คณุสมบติัของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

          ๒.๑    มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
         ๒.๒    ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 
         ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหว่างเลกิกจิการ 
        ๒.๔    ไมเ่ป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ ัว่คราว 
เนื่องจากเป็นผูท้ีไ่ม่ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระท
รวงการคลงัก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 
        ๒.๕    ไมเ่ป็นบุคคลซึง่ถกูระบุชือ่ไวใ้นบญัชรีายชือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชือ่ใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของหน่วยงา
นของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนิตบิุคคลทีผู่ท้ ิง้งานเป็นหุน้สว่นผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 
       ๒.๖    มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพั
สดุภาครฐัก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
     ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคลผูม้อีาชพีขายพสัดุทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว 
     ๒.๘    ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่ โรงเรยีน ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้ 
     ๒.๙    ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย 
เวน้แต่รฐับาลของผูย้ ืน่ขอ้เสนอไดม้คี าสัง่ใหส้ละเอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัเชน่ว่านัน้ 
    ๒.๑๐  ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 

 ๓.    หลกัฐานการย่ืนข้อเสนอ 
                         ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิ
ลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คอื 
           ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                      (๑)    ในกรณีผูย้ ืน่ขอ้เสนอเป็นนิตบิุคคล 
                            (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 
บญัชรีายชือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อี านาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                             (ข)   บรษิทัจ ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล 
หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อี านาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ (ถา้ม)ี 
พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                    (๒)    ในกรณีผูย้ ืน่ขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลทีม่ใิชน่ิตบิุคคล 
ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ ส าเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้ม)ี 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทย 
พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

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


๓ 

 

                  (๓)    ในกรณผีูย้ ืน่ขอ้เสนอเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสญัญาของการเขา้รว่มคา้ 
และเอกสารตามทีร่ะบุไวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แต่กรณี 
                  (๔)    เอกสารเพิม่เตมิอืน่ๆ 
                           (๔.๑)   ส าเนาการจดทะเบยีนพานิชย ์(ถา้ม)ี 
                           (๔.๒)   ส าเนาการจดทะเบยีนภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี 
                (๕)    บญัชเีอกสารสว่นที ่๑ 
ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) 
โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                        ทัง้นี้ เมือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๑ ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) 
ใหโ้ดยผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่๑ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                         (๑)    ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอืน่กระท าการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบอ านาจซึง่ตดิอากรแ
สตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ 
ทัง้นี้หากผูร้บัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท้ีบ่รรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้ 
                        (๒)    แคตตาลอ็กและ/หรอืแบบรปูรายการละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔       
                        (๓)    บญัชเีอกสารสว่นที ่๒ 
ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                              ทัง้นี้ เมือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
ใหโ้ดยผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

           ๔.    การเสนอราคา 
                 ๔.๑     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ าหนด
ไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสน์ี้ โดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น 
พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยนืยนัตวัตนของผูย้ ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
               ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงนิบาท 
และเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม ตามเงือ่นไขทีร่ะบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทัง้นี้ 
ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ใหถ้อืตวัหนงัสอืเป็นส าคญั 
โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ คา่ขนสง่ คา่จดทะเบยีน และคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทัง้ปวงไวแ้ลว้ 
จนกระทัง่สง่มอบพสัดุให ้ณ โรงเรยีนควนพระสาครนิทร ์
                        ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไมน้่อยกว่า ๙๐ วนั ตัง้แต่วนัเสนอราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิชอบราคาทีต่นไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                ๔.๓     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดุไมเ่กนิ ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย 
หรอืวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จาก โรงเรยีน ใหส้ง่มอบพสัด ุ

               ๔.๔     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก 
และรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของ ครภุณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิารจ านวน ๑๔ 



๔ 

 

รายการ ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่ประกอบการพจิารณา 
หลกัฐานดงักล่าวนี้ โรงเรยีนจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
   
               ๔.๕     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งสง่ตวัอยา่งของพสัดุทีเ่สนอ จ านวน ๑ ชดุ 
และรายละเอยีดประกอบการอธบิายเอกสารตามที ่โรงเรยีน ก าหนด โดยลงลายมอืผูย้ ืน่ขอ้เสนอพรอ้มประทบัตรา (ถา้ม)ี 
ก ากบัในเอกสารดว้ย พรอ้มสรปุจ านวนเอกสารทีจ่ดัสง่หรอืน ามาแสดง ตามบญัชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในขอ้ 
๑.๖(๒) เพือ่ใชใ้นการตรวจทดลองหรอืประกอบการพจิารณา ในวนัที ่๒๑ สงิหาคม 
๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรยีนควนพระสาครนิทร ์
                ทัง้นี้ โรงเรยีนจะไมร่บัผดิชอบในความเสยีหายใด ๆ ทีเ่กดิขึน้แกต่วัอยา่งดงักล่าว 
ตวัอยา่งทีเ่หลอืหรอืไม่ใชแ้ลว้ โรงเรยีนจะคนืใหแ้กผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอา 
                ๔.๖     กอ่นเสนอราคา ผูย้ ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดเสยีกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคา
ซือ้อเิลก็ทรอนิกส ์
                ๔.๗     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสใ์นวนัที่ 
๑๖ สงิหาคม 
๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถ้อืตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์
                 เมือ่พน้ก าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและการเสนอราคาใดๆ 
โดยเดด็ขาด 
                ๔.๘     ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร 
PDF File กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) 
เพือ่เป็นการเสนอราคาใหแ้ก ่โรงเรยีน ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 
               ๔.๙     คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
จะด าเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผูย้ ืน่ขอ้เสนอแต่ละรายว่า เป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
ตามขอ้ ๑.๕ (๑) หรอืไม ่หากปรากฏว่าผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชน์ร่วมกนักบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชน์รว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอ 
                หากปรากฏต่อคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสว์่า 
กอ่นหรอืในขณะทีม่กีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามกีารกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตดัรายชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอ 
และโรงเรยีน จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน 
เวน้แต่ โรงเรยีน จะพจิารณาเหน็ว่าผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มใิชเ่ป็นผูร้เิริม่ใหม้กีารกระท าดงักล่าวและไดใ้หค้วามรว่มมอืเป็นประโยช
น์ต่อการพจิารณาของ โรงเรยีน 
               ๔.๑๐     ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิดงันี้ 
                      (๑)  ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 

                      (๒)  ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเป็นราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                     (๓)   ยืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพือ่เขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ทีก่ าหนด 



๕ 

 

                      (๔)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแลว้ไมไ่ด้ 

                      (๕)    ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิ
กส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไวใ้นเวบ็ไซต ์www.gprocurement.go.th 

 
๕.    หลกัเกณฑแ์ละสิทธ์ิในการพิจารณา 
                 ๕.๑     ในการพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้ โรงเรยีนจะพจิารณาตดัสนิโดย
ใชห้ลกัเกณฑ ์ราคาประกอบเกณฑอ์ืน่ 
                ๕.๒     ในการพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ สว่นราชการจะใชห้ลกัเกณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่ (Price 
Performance) โดยพจิารณาใหค้ะแนนตามปัจจยัหลกัและน ้าหนกัทีก่ าหนด ดงันี้ 
                        ๕.๒.๑ รายการพจิารณา คอื ครภุณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิารจ านวน ๑๔ รายการ 
                               (๑)   ราคาทีเ่สนอราคา (ตวัแปรหลกั)   ก าหนดน ้าหนกัเทา่กบัรอ้ยละ   ๙๐ 
                               (๒)   มาตรฐานของสนิคา้หรอืบรกิาร   ก าหนดน ้าหนกัเทา่กบัรอ้ยละ   ๕ 
                                (๓)   บรกิารหลงัการขาย   ก าหนดน ้าหนกัเทา่กบัรอ้ยละ   ๕ 
                           
               ๕.๓   หากผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้ง 
หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถู่กตอ้งตามขอ้ ๔ 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต่ 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะขายไมค่รบถว้น 
หรอืเสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีโ่รงเรยีนก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
ในสว่นทีม่ใิชส่าระส าคญัและความแตกต่างนัน้ไมม่ผีลท าใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธผิูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ 
                ๕.๔  โรงเรยีนสงวนสทิธิไ์มพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั ในกรณีดงัต่อไปนี้ 
                        (๑)    ไมป่รากฏชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายชือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสท์างระ
บบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืบญัชรีายชือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์ของโรงเรยีน 
                        (๒)    ไมก่รอกชือ่ผูย้ ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์ 
                       (๓)    เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเงือ่นไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่ป็นส
าระส าคญั หรอืมผีลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ 
             ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอืในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอืโรงเรยีนมสีทิธใิหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได้ 
โรงเรยีน มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ าสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิดงักล่าวไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง 
             ๕.๖     โรงเรยีนทรงไวซ้ึง่สทิธทิีจ่ะไมร่บัราคาต ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมดกไ็ด ้
และอาจพจิารณาเลอืกซือ้ในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรอือาจจะยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัซือ้เลยกไ็ด ้สดุแต่จะพจิารณา ทัง้นี้ 
เพือ่ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของ โรงเรยีนเป็นเดด็ขาด 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มไิด ้
รวมทัง้โรงเรยีน จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเป็นผูท้ิง้งาน 
ไมว่่าจะเป็นผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตุทีเ่ชื่อถอืไดว้่าการยืน่ขอ้เสนอกระท าการโดยไมส่จุรติ 
เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรอืใชช้ือ่บุคคลธรรมดา หรอืนิตบิุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 



๖ 

 

                      ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาต ่าสดุ 
เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้่าไมอ่าจด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์ด ้
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสห์รอืโรงเรยีน จะใหผู้ย้ ืน่ขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานที่
ท าใหเ้ชือ่ไดว้่า ผูย้ ืน่ขอ้เสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ์ 
หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นทีร่บัฟังได ้โรงเรยีน มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอหรอืไมร่บัราคาของผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี้ 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอดงักล่าวไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากโรงเรยีน 
               ๕.๗     กอ่นลงนามในสญัญาโรงเรยีนอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
หากปรากฏว่ามกีารกระท าทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยชน์รว่มกั
น หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
หรอืสมยอมกนักบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่ว่ากระท าการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา 

   ๖.     การท าสญัญาซ้ือขาย 
               ๖.๑     ในกรณีทีผู่ช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์สามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ 
นบัแต่วนัทีท่ าขอ้ตกลงซือ้โรงเรยีนจะพจิารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ 
กไ็ด ้
              ๖.๒     ในกรณีทีผู่ช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสไ์มส่ามารถสง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ 
หรอืโรงเรยีนเหน็ว่าไมส่มควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ 
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรอืท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 
กบัโรงเรยีนภายใน ๕ วนั นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่สิง่ของทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หโ้รงเรยีนยดึ
ถอืไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงนิสด 
                          (๒)     เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย 
ซึง่เป็นเชค็หรอืดราฟทล์งวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดราฟทน์ัน้ช าระตอ่เจา้หน้าทีใ่นวนัท าสญัญา หรอืกอ่นวนันัน้ไมเ่กนิ ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 
ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอเิลก็ทรอนิกสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก าหนด 
                          (๔)     หนงัสอืค า้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุ 
หรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกจิค า้ประกนัตามประกาศข
องธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ 
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย 
                          หลกัประกนันี้จะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจากวนัทีผู่ช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้ 
                          หลกัประกนันี้จะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดุทีซ่ือ้ซึง่โรงเรยีน ไดร้บัมอบไวแ้ลว้ 

   ๗.    ค่าจา้งและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรยีน จะจ่ายคา่สิง่ของซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ๆ 
และคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงแลว้ใหแ้กผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้าย 
เมือ่ผูข้ายไดส้ง่มอบสิง่ของไดค้รบถว้นตามสญัญาซือ้ขายหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื 
และโรงเรยีน ไดต้รวจรบัมอบสิง่ของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 



๗ 

 

   ๘.    อตัราค่าปรบั 
                          คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสน์ี้ 
หรอืขอ้ตกลงซือ้ขายเป็นหนงัสอื ใหค้ดิในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของทีย่งัไม่ไดร้บัมอบต่อวนั 

  ๙.    การรบัประกนัความช ารดุบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ไดท้ าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ 
หรอืท าขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสอื แลว้แต่กรณี 
จะตอ้งรบัประกนัความช ารดุบกพรอ่งของสิง่ของทีซ่ือ้ขายทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า ๒ ปี      นบัถดัจากวนัที ่โรงเรยี
น ไดร้บัมอบสิง่ของ โดยตอ้งรบีจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน ๑๕ วนั 
นบัถดัจากวนัทีไ่ดร้บัแจง้ความช ารดุบกพรอ่ง 

 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 
               ๑๐.๑   เงนิคา่พสัดุส าหรบัการซือ้ครัง้นี้ ไดม้าจากเงนิงบประมาณเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                         การลงนามในสญัญาจะกระท าได ้ต่อเมือ่โรงเรยีนไดร้บัอนุมตัเิงนิคา่พสัดุจากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ แลว้เทา่นัน้ 
              ๑๐.๒   เมือ่โรงเรยีนไดค้ดัเลอืกผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูข้าย 
และไดต้กลงซือ้สิง่ของตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ 
ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรอืน าสิง่ของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่
และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอซึง่เป็นผูข้ายจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ีดงันี้ 
                     (๑)  แจง้การสัง่หรอืน าสิง่ของทีซ่ือ้ขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ วนั 
นบัตัง้แต่วนัทีผู่ข้ายสัง่ หรอืซือ้ของจากต่างประเทศ 
เวน้แต่เป็นของทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้ 
                    (๒)  จดัการใหส้ิง่ของทีซ่ื้อขายดงักล่าวบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย 
จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้โดยเรอือืน่ทีม่ใิชเ่รอืไทย 
ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตเชน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือื่น 
หรอืเป็นของทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ 
                    (๓)    ในกรณีทีไ่มป่ฏบิตัติาม (๑) หรอื (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ี
             ๑๐.๓   ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่โรงเรยีนไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสอืภายในเวลาทีก่ าหนด 
ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ โรงเรยีนจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนังสอืค า้ประกนัการยืน่ขอ้เสนอทนัท ี
และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน 
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
              ๑๐.๔   โรงเรยีนสงวนสทิธิท์ีจ่ะแกไ้ขเพิม่เตมิเงือ่นไข หรอืขอ้ก าหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสอื 
ใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี 
             ๑๐.๕   ในกรณีทีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสน์ี้ มคีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามค าวนิิจฉยัของโรงเรยีน ค าวนิิจฉยัดงักล่าวใหถ้อืเป็นทีส่ดุ 
และผูย้ ืน่ขอ้เสนอไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายใดๆ เพิม่เตมิ 
            ๑๐.๖   โรงเรยีนอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณีต่อไปนี้ได ้โดยทีผู่ย้ ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ 
จากโรงเรยีนไมไ่ด ้
                         (๑)    โรงเรยีนไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงนิทีจ่ะใชใ้นการจดัซือ้หรอืทีไ่ดร้บัจดัสรรแต่ไมเ่พยีงพอทีจ่ะท าการจดัซือ้



๘ 

 

ครัง้นี้ต่อไป 
                        (๒)    มกีารกระท าทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีช่นะการจดัซือ้หรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกมผีลประโยชน์รว่มกนั 
หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ ืน่ขอ้เสนอรายอื่น 
หรอืเจา้หน้าทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่ว่ากระท าการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา 
                        (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นี้ต่อไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกโ่รงเรยีน หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณ
ะ 
                       (๔)    กรณีอืน่ในท านองเดยีวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
ซึง่ออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

 ๑๑.    การปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบ 
                 ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ 
ผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 
                 โรงเรยีน สามารถน าผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้ายเพือ่
น ามาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ 
                 ทัง้นี้ 
หากผูย้ ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ าหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัโรงเรยีน ไวช้ัว่คราว 

 
โรงเรยีนควนพระสาครนิทร ์

๗ สงิหาคม ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

 
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร ์

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือครภุณัฑป์ระจ าห้องปฏิบติัการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) 
 

                 โรงเรยีนควนพระสาครนิทร ์มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ครุภณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร 
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี้ 
เป็นเงนิทัง้สิน้ ๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองรอ้ยบาทถว้น) ตามรายการ ดงันี้ 

  

 ครภุณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร                                             จ านวน           14    รายการ 
๑. ชุดเครือ่งดนตรคียีบ์อรด์                                                  จ านวน             1    เครือ่ง 
๒. เครือ่งขยายเสยีงส าหรบักตีา้รพ์รอ้งล าโพง                              จ านวน            ๑    เครือ่ง 
๓. เครือ่งถ่ายเอกสารดจิติอล(ขาวด า)                                        จ านวน            ๑    เครือ่ง 
๔. เครือ่งปรบัอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน                               จ านวน            ๓    เครือ่ง 
๕. กลอ้งจลุทรรศน์แบบสเตอรโิอ                                              จ านวน           2    เครือ่ง 
๖. เครือ่งเชื่อมไฟฟ้า                                                             จ านวน           ๑    เครือ่ง 
๗. เลื่อยวงเดอืนไฟฟ้าแบบมอืถอื ๘ นิ้ว                                       จ านวน           ๑     เครือ่ง 
๘. เครือ่งขดักระดาษทรายแบบมอืถอืสายพานขนาด ๗๕มม.               จ านวน           ๑     เครือ่ง 
๙. เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้แขง็                                                    จ านวน           ๑     เครือ่ง 
๑๐. จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า                                               จ านวน           ๑      ชุด 
๑๑. โทรทศัน์แอลอดี(ีLED TV)                                                  จ านวน            ๗      เครือ่ง 
๑๒. ตูห้นงัสอืแบบปาตเิคลิบอรด์                                                 จ านวน           ๑      ชุด 
๑๓. เครือ่งฉายภาพทบึแสง (Visualizer)                                        จ านวน           ๕       เครือ่ง 
๑๔. เครือ่งตดัหญา้แบบขอ้อ่อน                                                   จ านวน           ๑       เครือ่ง   

    

                 ผูย้ ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีุณสมบตั ิดงัต่อไปนี้ 

                 ๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลกิกจิการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไวช้ัว่คราว 
เนื่องจากเป็นผูท้ีไ่มผ่่านเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวี่าการกระทรวงกา
รคลงัก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง 

                 ๕. 
ไมเ่ป็นบุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชื่อใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของหน่วยงานของรฐัในระบบเครื
อขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนิตบิุคคลทีผู่ท้ ิง้งานเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร 
ผูม้อี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิตบิุคคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. 
มคีุณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐัก าหนดใน
ราชกจิจานุเบกษา 



๑๐ 

 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิตบิุคคล 
ผูม้อีาชพีขายพสัดุทีป่ระกวดราคาซือ้ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสด์งักล่าว 

               
               ๘. 
ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชน์รว่มกนักบัผูย้ ื่นขอ้เสนอรายอื่นทีเ่ขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่โรงเรยีนควนพระสาครนิทร ์ณ 
วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
หรอืไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสค์รัง้นี้  
                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห์รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย 
เวน้แต่รฐับาลของผูย้ ื่นขอ้เสนอไดม้คี าสัง่ใหส้ละเอกสทิธิค์วามคุม้กนัเช่นว่านัน้ 

                 ๑๐. ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบญัชกีลาง 
      

                ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกส์                      
ในวนัที ่๑๖ สงิหาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์
โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนิกสต์ัง้แต่วนัทีป่ระกาศจนถงึก่อนวนัเสนอราคา  
                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต์ www.khuanpra.com หรอื www.gprocurement.go.th 
หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๗๔๖๙๗๖๓๙ หรอื๐๘๙๘๗๖๑๗๙๔ ในวนัและเวลาราชการ 

  
  

  ประกาศ ณ วนัที ่๗ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  
  

  

  

  

  
 

  

(นายสมนึก เวชสทิธิ)์ 

ผูอ้ านวยการ 

  

  
 

  

หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่๑ 
และเอกสารส่วนที ่๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แต่วนัที ่ขอรบัเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

แบบรายละเอยีดรายการครภุณัฑป์ระจ าหอ้งปฏบิตักิาร ปีงบประมาณ  2562 
งานจดัซือ้พสัดุ จ านวน  14 รายการ   

 

ล าดบัท ี
 

รายละเอยีดของพสัดุทีจ่ะซือ้ จ านวนหน่วย 
 ราคาต่อหน่วย  รวมเงนิทัง้สิน้  

1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

คยีบ์อรด์ 
เครื่องขยายเสยีงส าหรบักตีา้ร ์พรอ้มล าโพง 
เครื่องถ่ายเอกสารระบบดจิติอล(ขาวด า)ความเรว็ 30 แผ่นต่อนาท ี
เครื่องปรบัอากาศแบบแยกสว่นชนิดแขวน มรีะบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บทียี ู
กลอ้งจุลทรรศน์แบบสเตอรโิอ 
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
เลื่อยวงเดอืนไฟฟ้าแบบมอืถอื 8 นิ้ว 
เครื่องขดักระดาษทรายแบบมอืถอืแบบสายพานขนาด 75 มม. 
เครื่องตดัหญา้แบบขอ้แขง็ 
จอรบัภาพชนิดมอเตอรไ์ฟฟ้า ขนาดเสน้ทแยงมมุ 100 นิ้ว 
โทรทศัน์แอลอดี ี(LED TV) ระดบัความละเอยีดจอภาพ 1,920x1,080 ขนาด 55 นิ้ว 
ตูห้นงัสอืแบบปาตเิคลิบอรต์ 
เครื่องฉายภาพทบึแสง 
เครื่องตดัหญา้แบบขอ้อ่อน 

1 ชุด 
1 ชุด 

1 เครื่อง 
3 เครื่อง 
2 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 
1 เครื่อง 

1 ชุด 
7 เครื่อง 

1 ชุด 
5 ชุด 

1 เครื่อง 
 

25,000 
22,000 
120,000 
26,000 
26,000 
19,000 
5,600 
7,600 
9,500 
9,000 

19,600 
14,300 
18,000 
11,000 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

25,000 
22,000 
120,000 
78,000 
52,000 
19,000 
5,600 
7,600 
9,500 
9,000 

137,200 
14,300 
90,000 
11,000 

 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้      (หกแสนสองรอ้ยบาทถว้น)  600,200 00 

 

 



๑๓ 

 

 


