เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ศธ.o๒๗o/oo๒
การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ตามประกาศ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ตรั ง มี ค วำมประสงค์ จ ะประกวดรำคำซื้ อ ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมรำยกำร ดังนี้
1.) เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงำนสำนักงำน (จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จำนวน 28 เครื่อง
2.) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงำนสำนักงำนจำนวน 2 เครื่อง
3.) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติกำรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 30 ชุด
4.) เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขำวดำจำนวน 5 เครื่อง
5.) สแกนเนอร์สำหรับงำนเก็บเอกสำรระดับศูนย์บริกำรจำนวน 1 เครื่อง
6.) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำน
ได้ ทั น ที และมี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะตรงตำมที่ ก ำหนดไว้ ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ อ ด้ ว ยวิธี ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญำซื้อขำยคอมพิวเตอร์
๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญำ
๑.๕ บทนิยำม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ชั่ ว ครำว เนื่ อ งจำกเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ ำ นเกณฑ์ ก ำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของผู้ ป ระกอบกำรตำมระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวงกำรคลั ง ก ำหนดตำมที่ ป ระกำศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ำ ยสำรส นเทศ
ของกรมบัญชีกลำง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำน
ของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจในกำรดำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณ สมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำง
กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์ หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
๒.๑o ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่งได้ รับ กำรคัด เลื อกเป็น คู่สั ญ ญำต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ จัดจ้ำง
ภ ำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลำงตำมที่
คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๒ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องไม่ อ ยู่ ในฐำนะเป็ น ผู้ ไม่ แสดงบั ญ ชี รำยรั บ รำยจ่ำย หรือ แสดงบั ญ ชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงิน แต่ล ะครั้ งซึ่งมีมูล ค่ำไม่เกิน สำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร
ป.ป.ช. กำหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นสำมั ญ หรื อ ห้ ำ งหุ้ น ส่ ว นจ ำกั ด ให้ ยื่ น ส ำเนำหนั ง สื อ รั บ รอง
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (ถ้ำมี)
พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนำหนังสือเดินทำงของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชำติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผู้ยื่นข้อเสนอเป็น ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ ร่วมค้ำ ให้ ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ และเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้ำ แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสำรเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑)สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล
(๔.๒)บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร และผู้มีอำนำจ(ถ้ำมี)
(๔.๓)หนังสือบริคณห์สนธิ
(๔.๔.)สำเนำบัตรประชำชน (สำหรับบุคคลธรรมดำ)
(๔.๕)อื่นๆ
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ ยื่นข้อเสนอดำเนิน กำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบั ญ ชีเอกสำรส่ วนที่ ๑
ครบถ้ว น ถูกต้ องแล้ ว ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ จะสร้ำงบั ญชี เอกสำรส่ วนที่ ๑ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ ยื่ นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๑ ดังกล่ ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอ ำนำจให้ บุ ค คลอื่ น กระท ำกำรแทนให้ แ นบหนั งสื อ
มอบอำนำจซึ่งติดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย โดยมีหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ
ทั้งนี้หำกผู้รับมอบอำนำจเป็นบุคคลธรรมดำต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภำวะตำมกฎหมำยแล้วเท่ำนั้น
(๒) แคตตำล็อกและ/หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ ๔.๔
(๓) บั ญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้ งนี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอด ำเนิ น กำรแนบไฟล์ เอกสำรตำมบั ญ ชี เอกสำรส่ ว นที่ ๒
ครบถ้ว น ถูกต้ องแล้ ว ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ ำงภำครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ จะสร้ ำงบั ญชี เอกสำรส่ วนที่ ๒ ตำมแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยื่ นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสำรส่ วนที่ ๒ ดังกล่ำวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ น และจะต้องกรอกข้อควำม
ให้ ถู กต้ องครบถ้ วน พร้ อมทั้ งหลั กฐำนแสดงตั วตนและท ำกำรยื นยั นตั วตนของผู้ ยื่ นข้ อเสนอโดยไม่ ต้ อ งแนบ
ใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำได้เพียงครั้งเดียวและรำคำเดียว
โดยเสนอรำคำรวม และหรือ รำคำต่ อหน่ ว ย และหรือต่ อรำยกำร ตำมเงื่อ นไขที่ ระบุ ไว้ท้ ำยใบเสนอรำคำ
ให้ ถูกต้อง ทั้งนี้ รำคำรวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือ ไม่ตรงกัน
ให้ ถื อ ตั ว หนั ง สื อ เป็ น ส ำคั ญ โดยคิ ด รำคำรวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ ำ ภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม ภำษี อ ำกรอื่ น ค่ ำ ขนส่ ง
ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
รำคำที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ ๖o วัน ตั้งแต่วันเสนอรำคำโดยภำยในกำหนดยืนรำคำ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖o วัน นับถัดจำกวันลงนำมใน
สัญญำซื้อขำย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตำล็อก และหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ไปพร้ อ มกำรเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ หลักฐำนดังกล่ำวนี้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร
ส ำหรับแคตตำล็ อกที่ แนบให้พิ จำรณำ หำกเป็นส ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส ำเนำถูกต้อ ง
โดยผู้ มี อ ำนำจท ำนิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หำกคณะกรรมกำรพิ จำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภำยใน ๗ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอรำคำ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอควรตรวจดูร่ำงสั ญญำ รำยละเอียดคุ ณลั กษณะเฉพำะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ ทั้ งหมดเสี ยก่อนที่จ ะตกลงยื่น ข้อ เสนอตำมเงื่อ นไข
ในเอกสำรประกวดรำคำซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงภำครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑o มกรำคม ๒๕๖๒ ระหว่ำงเวลำ o๘.๓o น. ถึง ๑๖.๓o น. และเวลำในกำรเสนอ
รำคำให้ถือตำมเวลำของระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้น กำหนดเวลำยื่น ข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับ เอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และกำรเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสำรสำหรับใช้ในกำรเสนอรำคำในรูปแบบไฟล์เอกสำรประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื่นข้อเสนอต้องเป็ นผู้ รับผิ ด ชอบตรวจสอบควำมครบถ้ว น
ถู ก ต้ อ ง และชั ด เจนของเอกสำร PDF File ก่ อ นที่ จ ะยื น ยั น กำรเสนอรำคำ แล้ ว จึ ง ส่ ง ข้ อ มู ล (Upload)

เพื่ อ เป็ น กำรเสนอรำคำให้ แ ก่ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด ตรั ง ผ่ ำ นทำงระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๘ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผู้ ยื่ นข้อเสนอแต่ ล ะรำยว่ำ เป็ น ผู้ ยื่ นข้อเสนอที่ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกั น กับ ผู้ ยื่นข้อเสนอรำยอื่ น
ตำมข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หำกปรำกฏว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รำยอื่น คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม
ตำมข้ อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่ อว่ ำมี กำรกระท ำอั นเป็ นกำรขั ดขวำงกำรแข่ งขั น อย่ ำงเป็ นธรรม
คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้ ยื่นข้อเสนอ และสำนักงำนศึกษำธิกำร
จั งหวัด ตรั ง จะพิ จำรณำลงโทษผู้ ยื่ นข้อเสนอดังกล่ ำวเป็ นผู้ ทิ้ งงำน เว้นแต่ ส ำนั กงำนศึก ษำธิก ำรจังหวัดตรัง
จะพิจำรณำเห็นว่ำผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำวและได้ ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อกำรพิจำรณำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒)รำคำที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น รำคำที่ ร วมภำษี มู ล ค่ ำ เพิ่ ม และภำษี อื่ น ๆ (ถ้ ำ มี )
รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนกำรเสนอรำคำที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕)ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษำและท ำควำมเข้ ำ ใจในระบบและวิ ธี ก ำรเสนอรำคำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในกำรพิ จำรณำผลกำรยื่ นข้ อเสนอประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้ ส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ รำคำ
๕.๒ กำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์รำคำในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดตรัง จะพิจำรณำจำกรำคำรวม
๕.๓ หำกผู้ ยื่ นข้อเสนอรำยใดมีคุณ สมบั ติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอรำยนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยใด
เสนอเอกสำรทำงเทคนิ ค หรื อ รำยละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของพั ส ดุ ที่ จ ะขำยไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รำยละเอีย ดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง กำหนดไว้ในประกำศและเอกสำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญและควำมแตกต่ำงนั้นไม่มีผลทำให้เกิดกำรได้เปรียบ

เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเป็นกำรผิดพลำดเล็กน้อย คณะกรรมกำรฯ อำจพิจำรณำผ่อนปรนกำร
ตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้น
๕.๔ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง สงวนสิทธิ์ไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรำยนั้นในบัญชีรำยชื่อผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ทำงระบบจัดซื้อ
จัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่ อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น
๕.๕ ในกำรตั ดสิ นกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ
หำกข้อเท็จจริงดังกล่ำวไม่เหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่ง
รำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่ง
รำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ ของทำงรำชกำรเป็ นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสิ นของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
เป็นเด็ดขำด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำ ย หรือค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทั้ง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ตรังจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำร
เสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรื อส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัดตรัง จะให้ผู้ ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐำนที่ ทำให้ เชื่อได้ว่ำ ผู้ ยื่น
ข้อเสนอสำมำรถดำเนินกำรตำมเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟั ง
ได้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้ ยื่นข้อเสนอรำยนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่ำวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
๕.๗ ก่อนลงนำมในสั ญญำส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวัด ตรัง อำจประกำศยกเลิ กกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หำกปรำกฏว่ำมีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรประกวดรำคำหรือที่
ได้รับกำรคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำร
เสนอรำคำ

๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณี ที่ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ สำมำรถส่งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภำยใน
๕ วันทำกำร นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง จะพิจำรณำจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนกำรทำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ที่ ผู้ ชนะกำรประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ สำมำรถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วน
ภำยใน ๕ วั นท ำกำร หรื อส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ตรั ง เห็ นว่ ำไม่ สมควรจั ดท ำข้ อตกลงเป็ นหนั งสื อ
ตำมข้อ ๗.๑ ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำดัง ระบุในข้อ ๑.๓
หรื อท ำข้ อตกลงเป็ นหนั งสื อ กั บส ำนั กงำนศึก ษำธิก ำรจั งหวั ดตรัง ภำยใน ๗ วัน นั บถัดจำกวันที่ ได้ รับแจ้ ง
และจะต้ องวำงหลั ก ประกั น สั ญ ญำเป็ น จ ำนวนเงิน เท่ ำ กั บ ร้ อ ยละ ๕ ของรำคำค่ ำ สิ่ งของที่ ป ระกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ ค หรื อดรำฟท์ ที่ ธ นำคำรเซ็ น สั่ ง จ่ ำ ย ซึ่ ง เป็ น เช็ ค หรื อดรำฟท์ ล งวั น ที่ ที่ ใช้ เช็ ค
หรือดรำฟท์นั้นชำระต่อเจ้ำหน้ำที่ในวันทำสัญญำ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำกำร
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมตัวอย่ำงที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงกำหนด
(๔) หนั งสื อค้ ำประกั นของบริษั ทเงินทุ น หรือบริ ษั ทเงินทุ นหลั กทรั พย์ ที่ ได้ รับอนุ ญำต
ให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย
ตำมรำยชื่อบริษัทเงินทุน ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทรำบ โดยอนุโลมให้ใช้ตำมตัวอย่ำงหนังสือ
ค้ำประกันของธนำคำรที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขำย) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว
หลั ก ประกัน นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ตำมอั ต รำส่ ว นของพั ส ดุ ที่ ซื้ อ ซึ่ ง ส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ได้รับมอบไว้แล้ว
๗.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง จะจ่ำยค่ำสิ่งของซึง่ ได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ตลอดจนภำษีอำกร
อื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำย เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนตำมสัญญำซื้อขำยหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ได้ตรวจรับมอบ
สิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ

ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขำยเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรำร้อยละ o.๒o ของรำคำค่ำสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้น
ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ ๓ ปีนับถัดจำกวันที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน ๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
๑o. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑o.๑ เงินค่ำพัสดุสำหรับกำรซื้อครั้งนี้ ได้มำจำกเงินงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ได้รับอนุมัติ
เงินค่ำพัสดุจำกงบประมำณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่ำนั้น
๑o.๒ เมื่อสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้
ตกลงซื้อสิ่งของตำมกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศและของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี้
(๑)แจ้ งกำรสั่ งหรื อน ำสิ่ งของที่ ซื้อ ขำยดั งกล่ ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่ อ กรมเจ้ำท่ ำ
ภำยใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื้อของจำกต่ ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒)จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓)ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ำม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ำยจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี
๑o.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำหรือ
ข้ อ ตกลงซื้ อ เป็ น หนั ง สื อ ภำยในเวลำที่ ก ำหนด ดั งระบุ ไว้ ในข้ อ ๗ ส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ตรั ง
จะริ บหลั กประกั นกำรยื่ นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจำกผู้ ออกหนั งสื อค้ ำประกั นกำรยื่ นข้ อเสนอทั นที และอำจ
พิ จ ำรณำเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค วำมเสี ย หำยอื่ น (ถ้ ำ มี ) รวมทั้ ง จะพิ จ ำรณำให้ เป็ น ผู้ ทิ้ ง งำน ตำมระเบี ย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑o.๔ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดใน
แบบสัญญำหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)

๑o.๕ ในกรณีที่เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีควำมขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยของสำนักงำนศึกษำธิก ำรจังหวัดตรัง คำวินิจฉัยดังกล่ำวให้ถือเป็น
ที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติม
๑o.๖ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง อำจประกำศยกเลิกกำรจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ จำกสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรังไม่ได้
(๑) สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินที่จะใช้ในกำรจัดซื้อหรือ
ที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำกำรจัดซื้อครั้งนีต้ ่อไป
(๒) มีกำรกระทำที่เข้ำลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะกำรจัดซื้อหรือที่ได้รับ กำรคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอื่น หรือเจ้ำหน้ำที่ในกำรเสนอรำคำ หรือส่อว่ำกระทำกำรทุจริตอื่นใดในกำรเสนอรำคำ
(๓) กำรทำกำรจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดตรัง หรือกระทบต่อประโยชน์สำธำรณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท ำนองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตำมที่ ก ำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมควำมในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ ำ งระยะเวลำกำรซื้ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ เป็ น ผู้ ข ำยต้ อ งปฏิ บั ติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง สำมำรถนำผลกำรปฏิบัติงำนแล้วเสร็จตำมสัญญำของผู้ ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ขำยเพื่อนำมำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
ทั้งนี้ หำกผู้ ยื่นข้อเสนอที่ได้รับกำรคัดเลือกไม่ผ่ำนเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง ไว้ชั่วครำว

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรัง
๓ มกรำคม ๒๕๖๒

