ประกาศโรงเรียนชุ มชนบ้ านโป่ ง
เรือง สอบราคาซือ ครุ ภัณฑ์เพือพัฒนาวิชาการ การเรียนการสอนและการเรียนรู้อาชีพ
−−−−−−−−−−−−−−−
ด้วยโรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง ได้รับมอบอํานาจจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ตามคําสังที 22/2554 สัง ณ วันที 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซือ ครุ ภณ
ั ฑ์เพือพัฒนา
วิชาการ การเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้อาชีพ จํานวน 1 ชุด
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีสอบราคาซือดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชือแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุมกันซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรี ยน
ชุมชนบ้านโป่ ง ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ในการสอบราคาซือครังนี
กําหนดยืนซองสอบราคา ตังแต่วนั ที 19 มกราคม 2558 ถึงวันที 28 มกรคาม 2558
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง และกําหนดเปิ ดซอง
สอบราคา ในวันที 30 มกราคม 2558 ตังแต่เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซือได้ที โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง ตังแต่วนั ที 19
มกราคม 2558 .ถึงวันที 29 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ
โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053 – 708262 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที 19 มกราคม 2558

(ลงชือ)..............................................
(นายจําลอง แก้วศรี ลา)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง

เอกสารสอบราคาซือ เลขที 01/2558
การซือ ครุ ภณั ฑ์เพือพัฒนาวิชาการ การเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู้อาชีพ
ตามประกาศ โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง ลงวันที 19 มกราคม 2558
−−−−−−−−−−−−−−−
โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง สังกัด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ได้รับมอบอํานาจตามคําสังที 22/2554 สัง ณ วันที 8 กรกฎาคม 2546 ซึงต่อไปนี เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซือ ครุ ภณ
ั ฑ์เพือพัฒนาวิชาการ การเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู้อาชีพ จํานวน 1 ชุด
ประกอบด้วย
1. ครุ ภณ
ั ฑ์เครื องมัลติมีเดีย
จํานวน 10 ชุด
2. ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
จํานวน 5 ชุด
ซึงพัสดุทีจะซือนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที
จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํา
และข้อกําหนดต่อไปนี
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซือขาย
1.4 แบบหนังสือคําประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที 2
2. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุทีสอบราคาซือ
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ กู ระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิ งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชือ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศผลสอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิหรื อความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้สละสิทธิและความคุม้ กันเช่นว่านัน

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับของสอบราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อ ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัด หรื อ บริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือ
หุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคลให้ยนสํ
ื าเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคล
ธรรมดาทีมิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสือเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนเอกสาร
ื
ตามทีระบุไว้ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ ม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
สําหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสาํ เนาหนังสือจดทะเบียนพาณิ ชย์ และใบ
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ ม (ถ้ามี) พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที 1 ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ ในข้อ1.6(1)
3.2 ส่วนที 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) แคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที 2 ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ
ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที
เสนอต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไขหากมีการขูดลบ ตกเติม
แก้ไข เปลียนแปลง จะต้องลงรายมือชือผูเ้ สนอราคา พร้อมทังประทับตรา(ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้องทังนี ราคา
รวมทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็ น

สําคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ น ซึงรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ ม และภาษีอากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอืนๆทังปวง จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง
ราคาทีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า....45....วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน.…30....วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซือขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุ ภณ
ั ฑ์เพือพัฒนาวิชาการ การเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู้อาชีพ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพือประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี โรงเรี ยนจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบ ภายใน 3 วัน
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งตัวอย่าง ครุ ภณ
ั ฑ์เพือพัฒนาวิชาการ การเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู้
อาชีพ จํานวน 1 ชุด (ครบชุด) ในวันและเวลาเปิ ดซองเพือใช้ในการตรวจทดลอง หรื อประกอบการพิจารณา
และหรื อประกอบสัญญา ทังนี โรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทีเกิดขึนแก่ตวั อย่างดังกล่าว
ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้แล้ว โรงเรี ยนจะคืนให้แก่ผเู้ สนอราคา
4.6 ก่อนยืนซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทังหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืนซองสอบราคาตามเงือนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคา ทีปิ ดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที 01./2558” ยืนต่อเจ้าหน้าทีรับซอง ในวันที 19 มกราคม 2558 ถึงวันที 29 มกราคม 2558 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง เมือพ้นกําหนดเวลายืนซอง
สอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา แต่ละรายว่า
เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนตามข้อ 1.5(1) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อน หรื อในขณะทีมีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า
มีผเู้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการฯเชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอ
ราคาทีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ งงาน
เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ มให้มีการกระทําดังกล่าว

ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคาหรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วนั ที
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเปิ ดซองสอบราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นทีสุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรี ยนชุมชนบ้านโป่ ง ในวันที 30 มกราคม 2558 ตังแต่เวลา 10.00 น.
เป็ นต้นไป
การยืนอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซอง ใบเสนอราคา เว้น
แต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง และ
ในกรณี ทีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบ
เสนอราคาทีได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิก
การเปิ กซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครังนี โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ 2 หรื อยืนหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถกู ต้องตามข้อ 4 แล้วคณะกรรมการ ฯ จะไม่รับ
พิจารณาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่ เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาด ไปจาก
เงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ น
ประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านัน
5.3 โรงเรี ยนสงวนสิทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(1) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชีผรู้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรี ยน
(2) ไม่กรอกชือนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึงอย่าง
ใดหรื อทังหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคาทีเป็ นสาระสําคัญ
หรื อมีผลทําให้เกิดการได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผเู้ สนอราคารายอืน
(4) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชือ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อโรงเรี ยน
มีสิทธิให้ผเู้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้
โรงเรี ยนมีสิทธิทีจะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้อง
5.5 โรงเรี ยนทรงไว้ซึงสิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ น

สําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทังโรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผู้
เสนอราคาทีได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริ ต
เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
5.6 ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ตามข้อ 4.7 เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคา
รายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรี ยนมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าว ออก
จากประกาศรายชือ ตามข้อ 4.7 และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิ งงาน
ในการนี หากปลัดกระทรวงเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้ดาํ เนินการไปแล้วจะ
เป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวๆได้
6. การทําสัญญาซือขาย
6.1 ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซือ โรงเรี ยนจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการของ
ทางราชการ หรื อโรงเรี ยนเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผูช้ นะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับทางโรงเรี ยนภายใน....7....วัน นับถัดจากวันที
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ งของทีสอบราคาได้
ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี
(1) เงินสด
(2) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่โรงเรี ยน โดยเป็ นเช็คที ลงวันที ทีทําสัญญา หรื อก่อนหน้านัน
ไม่เกิน 3 วันทําการ ของทางราชการและจะต้องเป็ นเช็คทีผูร้ ับเงินไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน
(3) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคําประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4
(4) หนังสือคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจ
คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึงได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคําประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มดี อกเบียภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา
(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ว

อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
7. การรับประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึงได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทําสัญญาซือขายตามแบบดังระบุในข้อ1.3
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ งของทีซือขายทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า....1....ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ ือรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
8. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืนๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซือครังนีได้มาจากเงินงบประมาณ การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ก็
ต่อเมือ โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินประจํางวด หรื อได้รับอนุมตั ิให้ใช้เงินเพิ มเติมหรื อสมทบ หรื อได้รับอนุมตั ิ
ให้ใช้เงินบํารุ งการศึกษา หรื อได้รับอนุมตั ิให้เปลียนแปลงรายการแล้วเท่านัน
9.2 เมือโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซือสิ งของตามสอบราคา
ซือแล้วถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อ
ในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึงเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
ดังนี
(1) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของทีซือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิ ชนาวี ภายใน 7 วัน นับตังแต่วนั ทีผูข้ ายสังหรื อซือของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(2) จัดการให้สิ งของทีซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการ
พาณิ ชนาวีให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของ
ลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(3) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
9.3 ผูเ้ สนอราคาซึงโรงเรี ยนคัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรี ยนจะพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสียหายรวมทังจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 โรงเรี ยนสงวนสิทธิทีจะแก้ไข เพิ มเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในสัญญา ให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
………………………………….
(หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ)
วันที 19 มกราคม 2558

