
 

ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ ๑๐ โรงเรียน ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

---------------------------------------------------------- 
 
                 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ ๑๐ โรงเรียน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๒,๕๗๙,๘๓๐.๐๐ บาท 

(สองลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันแปดรอยสามสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 

  

๑.  โตะเกาอ้ีนักเรียนระดับ  

มัธยมศึกษา รร.ผาณิตวิทยา 

จำนวน ๕๐   ชุด 

๒.  ครุภัณฑประกอบการเรียนการ

สอน๘กลุมสาระ  

รร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

จำนวน ๑   ชุด 

๓.  อุปกรณวิทยาศาสตร ม.ตน  

(เลือกรายการ)แบบ ๒  

รร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

จำนวน ๑   ชุด 

๔.  อุปกรณวิชางานเกษตร  

รร.กอนแกวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๕.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรXGA 

๓๕๐๐๐ ANSI Lumens 

รร.วัดเปยมนิโครธาราม 

จำนวน ๔   เครื่อง 

๖.  เครื่องฉายภาพ๓มิติ  

รร.วัดเปยมนิโครธาราม 

จำนวน ๒   เครื่อง 

๗.  ครุภัณฑสำหรับงานเครื่องยนต  

รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๘.  ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร 

รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๙.  ครุภัณฑสำหรับหองสมุด  

รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 



๑๐.  อุปกรณหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรรร.ระดับมัธยมศึกษา  

รร.บางน้ำเปรีย้ววิทยา 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๑.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม๑๕๐นิ้ว  

รร.บางน้ำเปรีย้ววิทยา 

จำนวน ๒   จอ 

๑๒.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม๑๐๐นิ้ว 

รร.บางปะกงบวรวิทยายน 

จำนวน ๑๐   จอ 

๑๓.  เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอรXGA ๒๕๐๐๐ ANSI 

Lumens 

รร.ไผแกววิทยา 

จำนวน ๒   เครื่อง 

๑๔.  ครุภัณฑสำหรับหองปฏิบัติการ

คณิตศาสตร  รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๕.  ครุภัณฑงานอาหารและโภชนา 

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๖.  ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร 

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๗.  ครุภัณฑอุปกรณหองปฏิบัติการ

และหองเรียนพิเศษ  

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๘.  เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ  

รร.ราชสาสนวิทยา 

จำนวน ๑   เครื่อง 

 

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ



ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดงักลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
      

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี 1 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.ccs.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๓๘๕๑-๓๖๑๙ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม

มายัง สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ผานทางอีเมล saraban04297@obec.go.th หรือ

ชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันท่ี ๒7 มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

ฉะเชิงเทราจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.ccs.go.th และ www.gprocurement.go.th  

ในวันท่ี ๒7 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

                                                          ประกาศ ณ วันท่ี ๒4 มิถุนายน ๒๕๖๕ 

                                                                                           
                 (นายวสันต  กิวฒันา) 

                         รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ปฏิบัติราชการแทน 

                              ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

  
  

หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี  ๑/๒๕๖๕ 

การซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ ๑๐ โรงเรียน 

ตามประกาศ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

ลงวันท่ี  ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
------------------------------------------------------------ 

 
                  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "สพม.ฉะเชิงเทรา" มีความ

ประสงคจะประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

  

๑.  โตะเกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 

รร.ผาณิตวิทยา 

จำนวน ๕๐   ชุด 

๒.  ครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน

๘กลุมสาระ  

รร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

จำนวน ๑   ชุด 

๓.  อุปกรณวิทยาศาสตร ม.ตน  

(เลือกรายการ)แบบ ๒  

รร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

จำนวน ๑   ชุด 

๔.  อุปกรณวิชางานเกษตร  

รร.กอนแกวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๕.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรXGA 

๓๕๐๐๐ ANSI Lumens 

รร.วัดเปยมนิโครธาราม 

จำนวน ๔   เครื่อง 

๖.  เครื่องฉายภาพ๓มิติ  

รร.วัดเปยมนิโครธาราม 

จำนวน ๒   เครื่อง 

๗.  ครุภัณฑสำหรับงานเครื่องยนต  

รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๘.  ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร 

รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๙.  ครุภัณฑสำหรับหองสมุด  

รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

  

จำนวน ๑   ชุด 



๑๐.  อุปกรณหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรรร.ระดับมัธยมศึกษา  

รร.บางน้ำเปรีย้ววทิยา 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๑.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม๑๕๐นิ้ว  

รร.บางน้ำเปรีย้ววทิยา 

จำนวน ๒   จอ 

๑๒.  จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟา

ขนาดเสนทแยงมุม๑๐๐นิ้ว 

รร.บางปะกงบวรวิทยายน 

จำนวน ๑๐   จอ 

๑๓.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรXGA 

๒๕๐๐๐ ANSI Lumens 

รร.ไผแกววิทยา 

จำนวน ๒   เครื่อง 

๑๔.  ครุภัณฑสำหรับหองปฏิบัติการ

คณิตศาสตร  

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๕.  ครุภัณฑงานอาหารและโภชนา 

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๖.  ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร 

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๗.  ครุภัณฑอุปกรณหองปฏิบัติการ

และหองเรียนพิเศษ  

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

จำนวน ๑   ชุด 

๑๘.  เครื่องฉายภาพ๓มิติ  

รร.ราชสาสนวิทยา 

จำนวน ๑   เครื่อง 

 

 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน    
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา    

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


                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒          
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน 

ผูจัดการ กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก สพม.

ฉะเชิงเทรา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 

จะตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอ 

                                  สำหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๑  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
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(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง          
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน 

รายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรอืสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี       
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File(Portable Document Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ท้ังนี้หาก

ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    รายการพิจารณาท่ี ๑ โตะเกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา รร.ผาณิตวิทยา 

                                           (๓.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๓.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๔)    รายการพิจารณาท่ี ๒ ครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน๘กลุมสาระ  



รร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

                                           (๔.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๔.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๕)    รายการพิจารณาท่ี ๓ อุปกรณวิทยาศาสตร ม.ตน (เลือกรายการ) แบบ ๒  

รร.เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบด ี

                                           (๕.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๕.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๖)    รายการพิจารณาท่ี ๔ อุปกรณวิชางานเกษตร รร.กอนแกวพิทยาคม 

                                           (๖.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๖.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๗)    รายการพิจารณาท่ี ๕ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรXGA ๓๕๐๐๐ ANSI 

Lumens รร.วัดเปยมนิโครธาราม 

                                           (๗.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๗.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๘)    รายการพิจารณาท่ี ๖ เครื่องฉายภาพ๓มิติ รร.วัดเปยมนิโครธาราม 

                                           (๘.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๘.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๙)    รายการพิจารณาท่ี ๗ ครุภัณฑสำหรับงานเครื่องยนต รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

                                           (๙.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๙.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๐)    รายการพิจารณาท่ี ๘ ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

                                           (๑๐.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 



(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๐.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๑)    รายการพิจารณาท่ี ๙ ครุภัณฑสำหรับหองสมุด รร.ดอนฉิมพลีพิทยาคม 

                                           (๑๑.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๑.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๒)    รายการพิจารณาท่ี ๑๐ อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรรร.ระดับ

มัธยมศึกษา รร.บางน้ำเปรี้ยววิทยา 

                                           (๑๒.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๒.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๓)    รายการพิจารณาท่ี ๑๑ จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมุม๑๕๐นิ้ว 

รร.บางน้ำเปรีย้ววทิยา 

                                           (๑๓.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๓.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๔)    รายการพิจารณาท่ี ๑๒ จอรับภาพชนิดมอเตอรไฟฟาขนาดเสนทแยงมุม 

๑๐๐นิ้ว รร.บางปะกงบวรวิทยายน 

                                           (๑๔.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๔.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๕)    รายการพิจารณาท่ี ๑๓ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรXGA ๒๕๐๐๐ ANSI 

Lumens รร.ไผแกววิทยา 

                                           (๑๕.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๕.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๖)    รายการพิจารณาท่ี ๑๔ ครุภัณฑสำหรับหองปฏิบัติการคณิตศาสตร  

รร.แปลงยาวพิทยาคม 



                                           (๑๖.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๖.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๗)    รายการพิจารณาท่ี ๑๕ ครุภัณฑงานอาหารและโภชนา รร.แปลงยาวพิทยาคม 

                                           (๑๗.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๗.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๘)    รายการพิจารณาท่ี ๑๖ ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร รร.แปลงยาวพิทยาคม 

                                           (๑๘.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๘.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๑๙)    รายการพิจารณาท่ี ๑๗ ครุภัณฑอุปกรณหองปฏิบัติการและหองเรียนพิเศษ  

รร.แปลงยาวพิทยาคม 

                                           (๑๙.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๑๙.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๒๐)    รายการพิจารณาท่ี ๑๘ เครื่องฉายภาพ๓มิติ รร.ราชสาสนวิทยา 

                                           (๒๐.๑)    สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถามี) 

                                           (๒๐.๒)    สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย (ถามี)    
                                   (๒๑)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบPDF File (Portable Document Format) 

                                           ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ 

(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนด

ไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ัง

หลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 



Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตอง

ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให 

          ณ ตามโรงเรียนท่ีไดรับการจัดสรร ๑๐ โรงเรียน 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยืนราคา 

ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก สพม.ฉะเชิงเทรา ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจัดซ้ือครุภัณฑ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๘ รายการ ๑๐ โรงเรียน ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไป

พรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบ    การพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี ้สพ

ม.ฉะเชิงเทราจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ    
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ  จำนวน ๑ ชุด/รายการ ประกอบดวยรายการโตะ

เกาอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ของโรงเรียนผาณิตวิทยา  ครุภัณฑประกอบการเรียนการสอน ๘ กลุมสาระ และอุปกรณ

วิทยาศาสตร ม.ตน (เลือกรายการ) แบบ ๒  ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี    ครุภัณฑสำหรับงาน

เครื่องยนต ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร  ของโรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม  อุปกรณหอง   ปฏิบัติการวิทยาศาสตรรร. 

ระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา  ครุภัณฑสำหรับหองปฏิบัติการคณิตศาสตร  ครุภัณฑงานอาหารและ

โภชนาการ ครุภัณฑสำหรับหองวิทยาศาสตร ครุภัณฑอุปกรณหองปฏิบัติการและหองเรียนพิเศษ ของโรงเรียนแปลงยาว

พิทยาคม โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับในเอกสารดวย พรอมสรุปจำนวนเอกสารท่ีจัดสงหรือ

นำมาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)  เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ใน

วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

                ท้ังนี้ สพม.ฉะเชิงเทราจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือ

หรือไมใชแลว สพม.ฉะเชิงเทราจะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ 

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและ   

          เขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือ 

          อิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสใน 

          วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการ 

          จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เม่ือพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดย 

          เด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File  



           (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของ 

           เอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก สพม. 

           ฉะเชิงเทรา ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น 

           ขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏ 

           วาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่น 

           ขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ีมีการพิจารณา 

           ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ  

           เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจาก 

           การเปนผูยื่นขอเสนอ และสพม.ฉะเชิงเทรา จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต สพม.ฉะเชิงเทรา จะ 

           พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา 

           ของ สพม.ฉะเชิงเทรา 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา 

             อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th  
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพม.ฉะเชิงเทรา

จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สพม.ฉะเชิงเทรา  

จะพิจารณาจากราคาตอรายการ 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีสพม.ฉะเชิงเทรากำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญ

และความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย 

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     สพม.ฉะเชิงเทราสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผันใน



กรณีดังตอไปนี้         

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสพม.ฉะเชิงเทรา 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส                   

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสพม.ฉะเชิงเทรามีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติม

ได สพม.ฉะเชิงเทรา มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไม

ถูกตอง 

                          ๕.๖     สพม.ฉะเชิงเทราทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนของทาง

ราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพม.ฉะเชิงเทราเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย  

หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังสพม.ฉะเชิงเทรา จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่น

ขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่น

ขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ

ราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือสพม.ฉะเชิงเทรา จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินการ

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได สพม.ฉะเชิงเทรา มีสิทธิท่ีจะไม

รับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ

คาเสียหายใดๆ จากสพม.ฉะเชิงเทรา 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญาสพม.ฉะเชิงเทราอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรอืสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๕.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกิน

รอยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง



เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๕.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย

หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัด

จางจากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาท่ีจะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๖.     การทำสัญญาซ้ือขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันท่ีทำขอตกลงซ้ือสพม.ฉะเชิงเทราจะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทนการทำ

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทำการ หรือสพม.ฉะเชิงเทราเห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือ กับ สพม.

ฉะเชิงเทราภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับ 

รอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหสพม.ฉะเชิงเทรายึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือดราฟท

นั้นชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 

                          (๓)     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  

ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกัน

ของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงสพม.ฉะเชิงเทรา ไดรับ

มอบไวแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          สพม.ฉะเชิงเทรา จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ

คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตาม



สัญญาซ้ือขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และสพม.ฉะเชิงเทรา ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทำขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  นับถัดจากวันท่ี สพม.ฉะเชิงเทรา ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง    
                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสำหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทำได ตอเม่ือสพม.ฉะเชิงเทราไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก

เงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 

                          ๑๐.๒   เม่ือสพม.ฉะเชิงเทราไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผูยืน่ขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาว ีดังนี ้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนำสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ี

มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงสพม.ฉะเชิงเทราไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ สพม.ฉะเชิงเทราจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   สพม.ฉะเชิงเทราสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสพม.ฉะเชิงเทรา คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผูยื่นขอเสนอไมมี



สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   สพม.ฉะเชิงเทราอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสพม.ฉะเชิงเทราไมได 

                                   (๑)    สพม.ฉะเชิงเทราไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับจัดสรรแต

ไมเพียงพอท่ีจะทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทำการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสพม.ฉะเชิงเทรา หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด  
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             สพม.ฉะเชิงเทรา สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทำสัญญากับสพม.ฉะเชิงเทรา ไวชั่วคราว 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา 

 ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
        

                                   


