โรงเรียนสตรีวิทยา
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
......................................................
1. ความเป็นมา
ในปัจจุบันโรงเรียนสตรีวิทยามีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับComputer Graphic
ในห้องปฏิบัติการและงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการใช้งาน จึงต้องจัดหา
เครื่ องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสู ง เพิ่มเติม เพื่อทดแทนของเดิมที่ มีประสิ ทธิภ าพไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ เพื่อให้การเรียนรู้ การสืบเสาะหาความรู้ การทาโครงงาน การนาเสนอ และการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจาเป็ นต้องจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ใน
การเรียนการสอนดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1 ผู้เสนอราคาข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามขึ้นเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจั ดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.9 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท มีสาเนาเอกสารแนบในการเสนอราคา
3.10 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือสาขาของ
เจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยมาแสดงในวันยื่น
เสนอราคา
.......................1. นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์
.......................2. นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์
.......................3. นายสุปัญญา ยังศิริ
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4. รายการพัสดุ
เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One พร้อมอุปกรณ์

จานวน 106 เครื่อง

รายการที่

ห้องติดตั้ง

กลุม่ /งาน

คอมพิวเตอร์แบบ All in One

ห้องเรียนพิเศษ
สสวท. และ สอวน.
ห้องคณิตศาสตร์
ห้องEnglish Program

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ
ห้องสุขศึกษา
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
ห้องภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ห้องปฏิบัติการศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
งานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ห้องบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ห้องบริหารงบประมาณ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ห้องโสตทัศนศึกษา
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ห้องสมุด
งานห้องสมุด
ห้องแนะแนว
งานแนะแนว
ห้องสานักงานผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ห้องการงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ห้องคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
รวม

จานวน
(เครื่อง)
5

หมายเหตุ

2
3
3
1
4
1
1
6
1
14
1
2
1
61

งบเงินรายได้
สถานศึกษา
งานพัสดุ

งบเงินรายได้ฯ
งานคอมพิวเตอร์

106

5. เงื่อนไขในการเสนอข้อเสนอด้านเทคนิค
ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารและเครื่องคอมพิว เตอร์ ให้ ทางโรงเรียนพิจารณา มาแสดงในวันที่ 21
มีนาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ ดังนี้
5.1 แคตตาล็อกแสดงคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์
5.2 ตารางแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เสนอทั้งหมด
เปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในข้อกาหนดของโรงเรียนให้ชัดเจนไม่คลุมเครือ โดยต้อง
ระบุยี่ห้อ รุ่น ขนาด อย่างละเอียดชัดเจนเป็นรายข้อทุกข้อ กรณีที่เห็นว่ามีรายละเอียดอื่นใดที่
เป็นส่วนสาคัญ ซึ่งแตกต่างไปจากข้อกาหนดของโรงเรียน ผู้เสนอราคาต้องอธิบายพร้อม

.......................1. นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์
.......................2. นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์
.......................3. นายสุปัญญา ยังศิริ
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เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน ทั้งนี้ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการเรียกผู้เสนอราคาเข้ามา
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้
5.3 ผู้เสนอราคา ต้องนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอมาและมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตรงตาม
ที่โรงเรียนสตรีวิทยากาหนด มาทาการทดสอบการใช้งานพร้อม ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาจักต้อง
จัดเตรียมอุปกรณ์ต่อพวงให้พร้อมในวันที่นาเครื่องมาทาการทดสอบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
กาหนดระยะเวลาดาเนินการ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. การส่งมอบ การติดตั้ง และการฝึกอบรม
7.1 ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ภายใน 30 วันนับแต่วันลงนามสัญญา
7.2 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้ทางโรงเรียน ทุกรายการเป็นของใหม่ยังไม่
เคยใช้งานมาก่อน และเป็นสินค้าที่ยังอยู่ในสายการผลิตของผู้ผลิต
7.3 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองการจัดทาแผ่นป้ายหรือสติกเกอร์ สาหรับติดไว้ที่ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ส่งมอบ โดยต้องประกอบด้วย รหัสหรือหมายเลขประจาเครื่อง และหมายเลขเครื่อง (Serial
Number) เป็นอย่างน้อย
7.4 ส่งมอบและติดตั้งให้แก่หน่วยงาน/กลุ่มสาระฯ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 82 ถนนดินสอ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ
8. การรับประกัน และการซ่อมบารุงรักษา
8.1 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอการรับประกันคุณภาพและซ่อมแซมบารุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่เสนอทุก
รายการ แบบ Onsite Service เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี นับแต่วันที่ตรวจรับพัสดุงวด
สุดท้าย
8.2 กรณีสินค้าที่อยู่ระหว่างการรับประกันมีการขัดข้อง ทั้งที่เกิดจากระบบฮาร์ดแวร์และระบบ
ซอฟต์แวร์ จนไม่สามารถใช้งานได้ ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้
ต้องเริ่มดาเนินการภายใน 24 ชั่วโมง และต้องแล้วเสร็จภายใน 3 วันทาการ นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้ง
จากทางโรงเรียน หากไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาให้ทางโรงเรียน ใช้งานทดแทนภายในวันทาการถัดไป
8.3 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการรับประกันมีปัญหาเกิดการชารุดเสียหายจากการใช้งาน
ตามปกติ และความชารุดเสียหายดังกล่าวเกิดจากความบกพร่องของฮาร์ดแวร์ จนทาให้ไม่
สามารถใช้งานได้เกิน 2 ครั้งภายในระยะเวลา 1 เดือน ผู้ขายจะต้องทาการเปลี่ยนเครื่องใหม่ที่มี
คุณลักษณะไม่ต่ากว่าเครื่องที่ชารุดให้ทางโรงเรียน ภายใน 15 วันทาการ นับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้ง
จากทางโรงเรียน และในระหว่างนี้จะต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ามาให้
ทางโรงเรียนใช้งานทดแทนก่อน ภายในวันทาการถัดไป
8.4 บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอจะต้องมีระบบ Online Support ที่ให้บริการ
Download คู่มือ, Drive และ BIOS Update ผ่านทางระบบ Internet โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
แจ้ง URL ให้ทราบมาในเอกสารเสนอราคานี้
.......................1. นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์
.......................2. นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์
.......................3. นายสุปัญญา ยังศิริ
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9. การจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ และผ่าน
การตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อย
10. วงเงินในการจัดซื้อ
งบนอกงบประมาณ ประจาปีการศึกษา พ.ศ. 2558
1. ประเภทเงินรายได้สถานศึกษางานพัสดุ
วงเงิน 1,080,000 บาท
2. ประเภทเงินรายได้สถานศึกษาห้องเรียนคอมพิวเตอร์
วงเงิน 1,464,000 บาท
รวมเงิน
2,544,000 บาท
(สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
11. ราคากลางในการจัดซื้อ
เป็นเงินจานวน 2,544,000 บาท (สองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2
12. สถานที่ติดต่อเพี่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
:
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
2. โทรศัพท์
:
02 282 1626 ต่อ 122
3. โทรสาร
:
02 282 1300
4. ทางเว็บไซต์
:
www.satriwit.ac.th
5. E-mail Address :
jirapornthep@satriwit.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
---------------------------------------------------------------
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.......................2. นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์
.......................3. นายสุปัญญา ยังศิริ

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All in One และอุปกรณ์

จำนวน 106 เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ All in One
2. มีจอสีแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 1920x1080 Full HD หรือดีกว่า
3. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด 6th Generation Intel CoreTM i5 Processor
(2.2GHz) หรือดีกว่า
4. มีหน่วยความจาหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB DDR3 หรือดีกว่า
5. มีส่วนควบคุมการแสดงผล แบบการ์ดจอแยก มีส่วนควบคุมการแสดงผลขนาดหน่วยความจา
ไม่ต่ากว่า 2GB หรือดีกว่า
6. มีหน่วยความจาสารอง (Hard Disk) มีความจุไม่น้อยกว่า 1TB 7200RPM
7. มี DVD-Drive
8. สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย 802.11 b/g/n หรือดีกว่า
9. สามารถรับ-ส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth และ Lan 10/100/1000 ได้ หรือดีกว่า
10. มีชอ่ งเชื่อมต่อแบบ 2.0USB, 3.0USB, HDMI และ Card Reader
11. มีกล้องเว็บ Internal Webcam
12. มี Wireless Keyboard ที่สามารถใช้งานได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ และ Wireless
Mouse ซึง่ มาพร้อมเป็นอุปกรณ์มาตรฐานภายในกล่องและเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง
13. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10 (64 Bit)
14. ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งโปรแกรมสานักงาน (Office Application)
15. ผู้เสนอราคาต้องนาแคตตาล็อกให้คณะกรรมการพิจารณา เลือกสีของเครื่องในวันนาเครื่องมา
ทดสอบหลังวันยื่นใบเสนอราคา หากเครื่องที่ผู้เสนอราคามีสีให้เลือก
16. มีอุปกรณ์มาตรฐาน และเอกสาร ตามที่ผู้ผลิตกาหนด
17. มีการรับประกันตัวเครื่องและอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี แบบ Onsite service
18. บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย หรือศูนย์บริการที่ผู้ผลิตแต่งตั้งภายในประเทศไทย ไม่น้อย
กว่า 10 แห่ง พร้อมให้การรับรองบริการหลังการขายที่ดี

.......................1. นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์
.......................2. นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์
.......................3. นายสุปัญญา ยังศิริ

เอกสารแนบ 2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,544,000.00 บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 2 มีนาคม 2559
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้เกณฑ์ราคาค่าเฉลี่ยรวมจากการสืบราคาจากผู้ขาย จานวน 4 ราย ได้แก่
4.1 http://www.i-smartlife.com
4.2 http://www.modernsave.com
4.3 http://www.jib.co.th
4.4 http://www.advice.co.th
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นางสาวนฤมล อัมรินทร์รัตน์
ประธานกรรมการ
5.2 นายมนต์ชัย สิทธิจันทร์
กรรมการ
5.3 นายสุปัญญา ยังศิริ
กรรมการ

……………………………………..
……………………………………..
……………………………………..

ลงชื่อ ......................................................
(นางสาวสุปราณี ไกรวัตนุสสรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ สว. ๑/ ๒๕๕๙
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศโรงเรียนสตรีวิทยา
ลงวันที่ มีนาคม ๒๕๕๙
--------------------------------โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง

จานวน ๑๐๖ เครื่อง

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
แบบสัญญาซื้อขาย
แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวี ยนชื่ อแล้ ว หรื อไม่ เป็ นผู้ ที่ ได้ รั บ ผลของการสั่ งให้ นิ ติ บุ คคลหรื อบุ คคลอื่ นเป็ นผู้ ทิ้ งงานตามระเบี ยบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด

-๒๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สั ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๒.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานขายเครื่องคอมพิวเตอร์ให้หน่วยงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท มีสาเนาเอกสารแนบในการเสนอราคา
๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือ
สาขาของเจ้าของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย โดยมีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยมา
แสดงในวันยื่นเสนอราคา
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนั งสื อบริ คณห์ สนธิ บั ญชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้ มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อ ตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

-๓๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนั ง สื อ มอบอ านาจซึ่ ง ปิ ด อากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณี ที่ ผู้ เ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์แทน
(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงิน บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
จนกระทั่ ง ส่ ง มอบพั ส ดุ ใ ห้ ณ โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา ๘๒ ถนนดิ น สอ แขวงบวรนิ เ วศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของครุ ภั ณ ฑ์ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ไปพร้ อ มการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้ มี อ านาจท านิ ติ กรรมแทนนิ ติ บุ คคล หากคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๒ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ เครื่อง และ/หรือ รายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ส่วนราชการกาหนด โดยลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่งหรือนามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาในวันที่
มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเอลิซาเบธ
โรงเรียนสตรีวิทยา ๘๒ ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ โรงเรียน จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

-๔๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อ นไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจ ารณาข้อเสนอว่า มี ผู้ เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก และโรงเรี ย น จะพิ จ ารณาลงโทษผู้ เ สนอราคาดั ง กล่ า ว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป็ น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น ผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจ
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง จากส่วนราชการ การวินิจฉัย
อุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ด้ ว ยกั บ ค าคั ด ค้ า นของผู้ อุ ท ธรณ์ แ ละเห็ น ว่ า
การยกเลิ กการพิจ ารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้ วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

-๕๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๑๒๗,๒๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๕.๑ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่ วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
มีนาคม ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
หลั กประกั น การยื่ นข้ อเสนอตามข้ อนี้ โรงเรี ยนจะคื นให้ ผู้ เสนอราคาหรื อผู้ ค้ าประกั นภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลาดับแรก
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ
๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจ ารณาผล
การประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ จ ะไม่ รั บพิ จารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั้ น เว้ นแต่ เป็ นข้ อผิ ดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี ยื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๖.๓ โรงเรี ย นสงวนสิ ทธิ ไม่ พิ จารณาข้ อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่ มี การผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ของโรงเรียน
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลธรรมดา) ** หรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ เ สนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการพิจ ารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

-๖**** ๖.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็น ส าคัญ และให้ถ ือ ว่า การตัด สิน ของโรงเรีย นเป็น เด็ด ขาด ผู ้เ สนอราคาจะเรี ย กร้ อ ง
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอ
ราคาเป็น ผู้ทิ้งงาน ไม่ว ่าจะเป็น ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่น
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็ จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาข้อเสนอว่า ผู้ เสนอราคาที่มี สิ ท ธิ
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยช น์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคา รายอื่ น หรื อ เป็ น
ผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ โรงเรียนมีอานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ หากปลั ดกระทรวงพิ จารณาเห็ นว่ าการยกเลิ กการพิจารณาผลการเสนอราคา
ที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ วจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ ว น
ภายใน ๕ วันทาการของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณี ที่ ผู้ ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ไม่ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือโรงเรี ยนเห็ นว่ าไม่ สมควรจั ดท าข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๗.๑
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดัง ระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียน
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาสิ่งของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้น
ไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนั งสื อค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้าประกัน ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียน
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

-๗๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ….…-……… เดือน ๓ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓ วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
** ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษา
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินรายได้สถานศึกษา
แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามที่ได้
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
นาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่ าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายั งประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ
ลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต าม (๑) หรื อ (๒) ผู้ ข ายจะต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปทาสั ญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
โรงเรียนสตรีวิทยา
มีนาคม ๒๕๕๙

