
 
 
 

 

ประกาศโรงเรียนพบิูลประชาบาล 
เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์สี และเครื่องขยายเสียง  

จ านวน 4 รายการ ตามโครงการห้องเรียนคณุภาพเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 โรงเรียนพิบูลประชาบาล อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อ ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์สี และเครื่องขยายเสียง จ านวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน 1,010,000.00 บาท  
(หนึ่งล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียน การสอน  ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 20 ชุด 
2. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า  55  นิ้ว  จ านวน 20 ชุด 
3. ล าโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง จ านวน 20 ชุด 
4. ติดต้ังวงจรไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า สวิทซ์ตัดตอนต่างๆ ส าหรับโทรทัศน์สี Smart  TV จ านวน 20 ชุด 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่ เป็นบุคคลซึ่ งถูกระบุ ช่ือไว้ ในบัญชีรายช่ือผู้ ท้ิงงานและไ ด้แจ้งเวียนช่ือให้ เป็น ผู้ ท้ิงงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มี ลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุ ท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียนบ้านคลอง 
หลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 
 /9.ไม่เป็น… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที ่ 2 / 2561 
การซ้ือวัสดุเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์สี และเคร่ืองขยายเสียง  

จ านวน 4 รายการ ตามโครงการห้องเรียนคุณภาพเพือ่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามประกาศโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
-------------------------------------- 

โรงเรียนพิบูลประชาบาล ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์สี และเครื่องขยายเสียง จ านวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ณ โรงเรียน
พิบูลประชาบาล อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ  ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียน การสอน ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) จ านวน 20 ชุด 
2. โทรทัศน์สีชนิด Smart TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว จ านวน 20 ชุด 
3. ล าโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง จ านวน 20 ชุด 
4. ติดต้ังวงจรไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า สวิทซ์ตัดตอนต่างๆ ส าหรับโทรทัศน์สี Smart  TV จ านวน 20 ชุด 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 

          (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
            (๒) หลักประกันสัญญา 
  (๓) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

  ๑.๕ บทนิยาม 
   (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
  ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๑ 
   (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี  ๒ 
 2.  คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบั ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ท่ีรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงการคลังก าหนดตาม ท่ีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสน เทศ  
ของกรมบัญชีกลาง 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 



 
 2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงเรียนพิบูล
ประชาบาล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ต ามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 2.14 ผู้ยืนข้อเสนอต้องน า ตัวอย่างพัสดุ อย่างละ 1 รายการ มาเสนอ ณ  โรงเรียนพิบูลประชาบาล 
ต าบลท้ายบ้าน อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  

 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1  ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน            
นิติบคุคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน                 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) (2) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่
กรณี  
 (4)  เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ  เอกสารส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ก าหนดราคาตามรายละเอียด 
หลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์   
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ตามแบบ ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่น 
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ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (1) ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ท้ังนี้
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (2)  แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
  (๓)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (4)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

     ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ครบถ้วน 
ถู ก ต้อ งแ ล้ ว  ระบบจัดซื้ อจัดจ้ างภาครั ฐด้วยอิ เ ล็กทรอนิก ส์จะสร้ างบัญชี เอกสารส่วน ท่ี  2 ตามแบบ 
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

 4. การเสนอราคา 
4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความ
ให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาโดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

4.2  ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัว เลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนพิบูลประชาบาล  

 ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

 4.3  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียนพิบูลประชาบาล ให้ส่งมอบพัสดุ 

4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก  และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รายการจัดซื้อ
จ านวน 4 รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนพิบูลประชาบาล จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

      ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง  
โดยผู้มีอ านาจท านิ ติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์   
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 3  วัน 
     4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จ านวน 4 รายการ  หรือรายละเอียด
ประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี โรงเรียนพิบูลประชาบาล ก าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา  
(ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันท่ี 23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง  16.30 น. ณ. โรงเรียนพิบูลประชาบาล  อ าเภอเมือง  จังหวัดสมุทรปราการ 
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 ท้ังนี้ โรงเรียนพิบูลประชาบาล จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว 

ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนพิบูลประชาบาล จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
        4.6  ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อน ท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื ่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 

     4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง  16.30 น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ 
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
     4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่ โรงเรียนพิบูลประชาบาล  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
     4.9 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  
ตามข้อ ๑.5 (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ  
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕  (๒ ) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามี การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และโรงเรียนพิบูลประชาบาล 
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่โรงเรียนพิบูลประชาบาล จะพิจารณาเห็นว่า 
ผู้ ยื่ นข้ อ เสนอรายนั้ นมิ ใ ช่ เป็ น ผู้ ริ เริ่ ม ให้ มี การกระท าดั งกล่ าวและไ ด้ ให้ ความร่ วมมื อ เป็ นประโยชน์  
ต่อการพิจารณาของ โรงเรียนพิบูลประชาบาล 
 4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(2 )  ราคาท่ี เสนอจะต้อง เป็นราค าท่ีรวมภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม  และภาษีอื่ นๆ  (ถ้ ามี )  

รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีก าหนด 

  (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
   (5)  ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้อง ศึกษาและท าความเข้ าใจในระบบและวิ ธีก าร เสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

             5.  หลักประกันการเสนอราคา 
     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน 50,500.00 บาท (ห้าหมื่นห้าร้อย
บาท) 

  5.1 เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกนิ 3 วันท าการ 

5.2 หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด 
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5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
5.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ

ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง  
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ 
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้โรงเรียนพิบูลประชาบาล ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี 23  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2561 
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง  16.30 น. 
 กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
    (1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
    (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคลใหม่  ให้ระบุ ช่ือผู้ เข้าร่ วมค้า 
รายท่ีสัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นขอ้เสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

ท้ังนี้  “กิจการร่ วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคลใหม่ ” หมายความว่ า กิจการร่ วมค้า 
ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ โรงเรียน จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ ผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันท่ี โรงเรียน ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 6.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินโดย
ใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
 6.2  ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ าหนักท่ีก าหนด  โดยก าหนดให้
น้ าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100 
 6.3  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ                     
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้ 
เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 6.4  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
 (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
สาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 

 6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง  สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 6.6 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด  ๆ มิได้ รวมท้ัง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น             
ผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น  การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

 ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตาม
สัญญาได้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะให้ผู้เสนอราคานั้นช้ีแจงและ
แสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  
หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้  โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  ท้ังนี้ ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียน                                                  
 ๖.7 ก่อนลงนามในสัญญา โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการ
กระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีใน
การเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 ๗.  การท าสัญญาซ้ือขาย 

๗.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้ วนภายใน  
30 วันท าการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การท าสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
 7.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน ภายใน 30 
วันท าการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับโรงเรียน
ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคา
ค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้  

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็ค หรือ 

ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
(๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดัง

ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
(๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ี ได้รับอนุญาต 

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ  
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
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(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทยหลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้

ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซื้อซึ่งโรงเรียน ได้รับมอบไว้แล้ว 

 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
 โรงเรียนจะจ่ายค่าส่ิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และโรงเรียน ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว  

 9. อัตราค่าปรับ 
                   ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง  
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน  

 10. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี - เดือน  นับถัดจากวันท่ีโรงเรียน ได้รับมอบส่ิงของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

  11. การจ่ายเงินล่วงหน้า  
 ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5  ของราคาพัสดุท่ีเสนอขายท้ังหมด 
แต่ท้ังนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน หรือหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่โรงเรียน  ก่อนการรับเงิน
ล่วงหน้านั้น  

 12. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
  12.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน จากเทศบาลต าบลบางปูปีงบประมาณ 
2561 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อโรงเรียน ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ จากเทศบาลต าบลบางปู
ปีงบประมาณ 2561 แล้วเท่านั้น 

 12.๒ เมื่อโรงเรียนพิบูลประชาบาล ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อส่ิงของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 

(๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบั ติตาม (๑ ) หรือ (๒ ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 12.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียน ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือ 
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รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะครภุณัฑ์ จ านวน 4 รายการ โรงเรียนพบิูลประชาบาล 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการเรียน การสอน  ( จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) 
คุณลักษณะพื้นฐาน 

มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) 2 แกนหลัก (2 Core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.3 GHz   
จ านวน 1 หน่วย หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 3 MB  BIOS 
เป็นชนิด FLASH BIOS ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอ และต้องสามารถแสดงหมายเลขเครื่อง 
(Serial Number) มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 ขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard 
Disk) ชนิด SATA  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  1 TB  จ านวน 1 หน่วย มี DVD-RW จ านวน 1 หน่วย มีช่องเช่ือมต่อ
ระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ Gigabit Ethernet  จ านวน 1 ช่อง มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี 
Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1  และมีขนาดไม่น้อยกว่า  19 นิ้ว จ านวน 1 หน่วย ไม่มีจุดผิดปกติ 
(Defective Pixel หรือ Dead Pixel หรือ Bright Pixel) บนจอภาพ มีช่องเช่ือมต่อแบบ USB อย่างน้อย 6 ช่อง
แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นชนิดท่ีมีท้ังตัวเลข ตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ติดอยู่ บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร 
มีจ านวนปุ่มกดไม่น้อยกว่า 104 ปุ่ม ซึ่งมีการเช่ือมต่อแบบ USB  มีอุปกรณ์ช้ีต าแหน่ง (Mouse) แบบใช้แสง ซึ่งมี
การเช่ือมต่อแบบ USB หรือดีกว่า พร้อมแผ่นรองอุปกรณ์ช้ีต าแหน่ง (Mouse) มีระบบจ่ายไฟฟ้า (Power Supply)  
ไม่เกินกว่า 220 W ตัวเครื่องแบบ Mini tower มีโปรแกรม Driver ส าหรับควบคุมอุปกรณ์ติดต้ังในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ แบบซีดี หรือดีวีดี จอภาพ แป้นพิมพ์ (Keyboard) อุปกรณ์ช้ีต าแหน่ง (Mouse) และตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์  มีอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดต้ังให้ใช้งานได้ทันที ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ ภายใต้เครื่อง หมายการค้ า
เดียวกัน และเป็นเครื่องหมายการค้าท่ี จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดต้ังให้ใช้งานได้
ทันทีมี Software ระบบบริหารจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ และมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย  เป็นยี่ห้อเดียวกับ
ตัวเครื่องฯ โดยมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

- สามารถรายงานอุปกรณ์ท่ีติดต้ังภายในเครื่องลูกข่าย ท้ัง Hardware และ Software 
- สามารถท าการป้องกันการใช้งานโปรแกรมท่ีไม่อนุญาตให้ใช้ได้และสามารถท าการ ป้องกัน 
- การใช้งานเว็บไซต์ท่ีไม่อนุญาตได้ (Block Web) 
- สนับสนุนการท างานได้ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องมีเอกสารรับรองท่ีตรงกับเครื่อง คอมพิวเตอร์ท่ีเสนอ ประกอบด้วย
เอกสารดังต่อไปนี้ 

- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีผลิตภายใต้มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001  ในด้านการ  
ผลิต การจ าหน่าย และการบริการ 

- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับรองมาตรฐานขีดจ ากัดสัญญาณรบกวนวิทยุ 
- เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

ข้อก าหนดอื่นๆ ในการเสนอราคาต้องมีและด าเนินการ ดังนี้ 

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือผู้น าเข้า หรือตัวแทน
จ าหน่าย จากเจ้าของผลิตภัณฑ์พร้อมท้ังรับส าเนาถูกต้อง   

- ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 
ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 
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- เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีเสนอจะต้องมีระบบ Online Support ท่ีให้บริการ Download Driver ของ

อุปกรณ์ท่ีติดต้ังในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น VGA ,Mainboard และ  BIOS Upgrade เป็นต้น  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
โดยผู้ขายต้องระบุ URL มาในเอกสารการเสนอราคา 

 
2. โทรทัศน์สีชนิด  Smart  TV  ขนาดไม่น้อยกว่า  55  นิ้ว  

คุณลักษณะพื้นฐาน 

หน้าจอมีขนาด 55 นิ้วโดยใช้เทคโนโลยี Direct LED Blacklight หรือดีกว่า เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐาน CISPR13 หรือ มอก.2185-2547 หรือ 
EN55013 ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1920 x 1080 pixel อัตราส่วนการแสดงภาพ 16 :9 ความสว่าง
ไม่น้อยกว่า 300 Cd/m2 Panel Refresh Rate ไม่น้อยกว่า 100 Hz Display Format ไม่น้อยกว่า 1080p 
(Full HD) มี Remote Control แบบไร้สาย ควบคุมการท างาน มีเมนูภาษาไทย ระบบเสียง (Sound Output) 
Stereo ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ + 10 วัตต์ สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตโดยผ่านพอร์ต RJ45 และสัญญาณ Wifi ท่ี
ติดต้ังภายใน (Built-in)  Audio IN ไม่น้อยกว่า 1 ชุด Interface Connection USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีช่อง
เช่ือมต่อ RS-232C ไม่น้อยกว่า 1 ช่องหรือ RJ-12 ไม่น้อยกว่า1 ช่องแบบแขวนผนังท่ีสามารถปรับมุมก้ม เงยได้
และติดต้ังพร้อมงานติดต้ัง มีเสารับภาพสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ช่อง ฟรีทีวี ได้ ข้อก าหนดอื่นๆ ในการเสนอ
ราคาต้องมีและด าเนินการ ดังนี้ 

- ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีเอกสารหลักฐานแสดงการ เป็นตัวแทนจ าหน่าย จากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์พร้อมท้ังประทับรับรองส าเนาถูกต้อง   

- ผู้ขายต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานปกติ ในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ปี ณ สถานท่ีติดต้ัง (On Site Service) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ท้ังส้ิน 

 
3. ล าโพงพร้อมเคร่ืองขยายเสียง  

คุณลักษณะพื้นฐาน 
เครื่องขยายเสียงมี Output Power ไม่น้อยกว่า 50 Watts (wrms) มีไมโครโฟนแบบสาย ไม่น้อยกว่า 1 

ตัว มีช่องเสียบ Microphone Input ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง มี Auxiliary Input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง มีปุ่มปรับความดัง 
มีปุ่มปรับระดับเสียง Bass มีปุ่มปรับระดับเสียง Treble มีปุ่มปรับเสียงอินพุตแต่ละช่องแยกจากกัน และมีปุ่มปรับ
เสียง รวม (master) มีล าโพงแบบแขวนผนัง ขนาด ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว จ านวน 1 คู่ มีไมค์สาย จ านวน 1 ตัว พร้อม
งานติดต้ังระบบเครื่องเสียง 

 
4. การติดต้ังวงจรไฟฟ้า เต้ารับไฟฟ้า สวิทซ์ตัดตอนต่างๆ ส าหรับโทรทัศน์สี Smart  TV และเคร่ืองเสียง 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 การเดินสายไฟฟ้า ไปยังเต้ารับทุกจุดเป็นชนิดสายเด่ียว ( THW) ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 Sqmm 
มีสายสัญญาณภาพ HDMI ความยาว 10 เมตร จ านวน 1 เส้น/ห้อง มีรางหรือ ท่อ พลาสติกปกปิดสาย ท่ีมีความ 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 


