
1 
 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 01 /2560 
การจัดซ้ือ การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) 
ตามประกาศโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

ลงวันที่    11   เดือนสิงหาคม  พ.ศ 2560 
……………………………. 

  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพร่ เขต 2 
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
(แม่เหล็ก)  ตามรายการท้ังหมด 17 รายการดังนี้ 
 

รายการ ครุภัณฑ์ที่จัดหา 

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน   
4 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ  WXGA  
5 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม ขนาด 200 นิ้ว 
6 โทรทัศน์สี LED ชนิดจอแบน ขนาด 55 นิ้ว  
7 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  
8 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบท่ี 1 
9 ชุดระบบล็อกอินใช้งานเน็ตผ่านโซเชียล 

10 โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
11 เก้าอี้คอมพิวเตอร์ 
12 เก้าอี้นักเรียนหน้าไม้ขาเหล็ก สูง 18 นิ้ว ทรงส่ีเหล่ียม 
13 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
14 ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 6U (50 cm.) 
15 ตู้เก็บอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ขนาด 3U (30 cm.) 
16 พัดลมขนาด 22 นิ้วติดผนัง 
17 ระบบกล้องวงจรปิด 4 กล้องรวมติดต้ัง 
 

 ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและ
ข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 
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1.4 แบบหนังสือค้ าประกันหลักประกันสัญญา 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 

1.7 บัญชีรายช่ือผู้มีอ านาจควบคุม 
1.8 บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
1.9 บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
1.10  แบบหนังสือมอบอ านาจ 

2.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 
2.2ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 
2.3ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์  หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
2.4ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน ณ วัน

ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบ
ราคาซื้อครั้งนี้ 

2.5ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายตามโครงการท่ีบุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

2.6บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  3.หลักฐานการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  

โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ 

3.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารต่อไปนี ้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

     (ข)บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
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นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ให้ยื่นหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ี
ระบุไว้ใน (1) 

(4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ  
1.6 (1) 

                          3.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ ตาม ข้อ 4.4 
(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบ

อ านาจบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบใน ข้อ 

1.6(2) 
4.การเสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดย 
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบหรือตก
เติม แก้ไข เปล่ียนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและราคาต่อหน่วย หรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ 
โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 

 ราคาท่ีเสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60   วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา    โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
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4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 7  วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อค และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ท่ีจัดซื้อไปพร้อมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้
โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

 ส าหรับแคตตาล็อค หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจ
ท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อคผู้
เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างครุภัณฑ์ที่เสนอ จ านวน 1 ชุด ต่อรายการ  
เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือใช้ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังนี้ โรงเรียน จะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้วส านักงานจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
และ ต้องน ามาเสนอในโรงเรียนในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.30 น หากไม่มาน าเสนอ  
จะถือว่าผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิรับการพิจารณาในการเปิดซองสอบราคา  

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อน จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 
01/2560  ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ถึงวันที ่25 สิงหาคม 2560 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ หอ้งธุรการ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร  
เม่ือพ้นก าหนดยืน่ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  

 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ 1.5(1)  ณ วันประกาศ
สอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบ
เสนอราคาว่าผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.5(2) และ
คณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้
เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มี
การกระท าดังกล่าว 

 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
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 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร    ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2560   
ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00  น.เป็นต้นไป 

 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบ
เสนอราคาเว้นแต่ปลัดกระทวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

 5.1  การสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติ ข้อ 2 หรือยื่น
หลักฐานเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักฐาน ข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 
แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพจิารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยจากเงื่อนไข เอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น  
 โรงเรียน  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสาร 
2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่าง

หนึ่งอย่างใดหรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ี

เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอ
ราคารายอื่น 

4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปล่ียนแปลงโดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาหรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกต้อง 

5.4   โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิไม่รับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรียน จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคา
อันเป็นเท็จหรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนตน 
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5.5 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอ
ราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ 4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

6. การท าสัญญาซื้อขาย 
6.1 ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน ภายใน  5  วันท า

การของทางราชการนับแต่วันท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียน จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาตามระบุในข้อ 1.3 ก็ได้ 

6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน  5  
วัน ท าการของทางราชการ หรือโรงเรียน เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ 1.3 กับโรงเรียน ภายใน 3   วัน นับถัดจาก
วันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคา
ไว้ให้ส านักงาน ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดต่อไปนี้ 
 

1) เงินสด 
2) เช็คธนาคารส่ังจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คท่ีลงวันท่ีท่ีท าสัญญา หรือ

ก่อนวันนั้นไม่เกนิ 3 วันท าการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คท่ี
ผู้รับเงิน ไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงนิ 

3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ า
ประกันตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1.4 

  4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 

5) พันธบัตรรัฐบาลไทย    

 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ 

สอบราคา(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

1. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน 

2. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง

ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน
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ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2 ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมใน  7 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

3. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจาก เงินงบประมาณ ประจ าปี 2560 

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือ
ได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรืออนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา หรือได้รับอนุมัติให้เปล่ียนแปลง
รายการแล้วเท่านั้น       

9.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อส่ิงของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้าโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้ 

(1) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อโรงเรียน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีผู้ขายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(2) จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออื่น เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 

(3) ในกรณีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ี 

ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.2 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

     9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี) 

4. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
 

 

     
  ลงช่ือ …………………………………….. 

  (นายไพโรจน์ สุขธยารักษ)์  
       ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร          

 


