
 
 

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง    สอบราคาซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน 

-------------------------------- 
  ด้วย โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 56  โดย จ .ส.อ.เสวก  ฉุนหอม ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากเลขา ธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 22/2546  สั่ง  ณ วันที่  8 กรกฎาคม  พ .ศ.2546    
เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับการพัสดุ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน  2 รายการ
ดังนี้ 

1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน  
ชั้นประถมปีที่ 2 – 6,  มัธยมศึกษาปีที่  2 - 6  จ านวน  735 ชุด 

2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดพ้ืนเมือง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6  จ านวน  837 ชุด 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว   
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่  

รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ 56   ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 

ก าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2557  
ระหว่าง เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น.  ในวันท าการของทางราชการ   ณ ห้องบริหารงบประมาณ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา  10.30  
น.  เป็นต้นไป 

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดพร้อมเอกสารสอบราคาได้ที่ ห้องบริหารงบประมาณโรงเรียน .
ราชประชานุเคราะห์ 56  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557  ถึง วันที่ 2 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา  08.30 
น. ถึง เวลา 16.30 น.   หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 054-690912 , 054-690908  ในวันและเวลา
ราชการ 

 
      ประกาศ   ณ   วันที่  20  พฤศจิกายน  2557 
 
 

          (ลงชื่อ)  จ.ส.อ.  
                                 ( เสวก  ฉุนหอม ) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
 
 



 
เอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี 02/2558 
การซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56   ลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2557 
------------------------- 

  ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะ
สอบราคาซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน  ดังนี้ 
 
 
ล าดับ  ที ่

 
รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 

 
จ านวนหน่วย 

    จ านวนเงินท่ีขอซื้อครั้งน้ี 

หน่วยละ จ านวนเงิน 

1. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดนักเรียน 
1 ชุดนักเรียนชั้น ป.2 – ป.6    175 ชุด 360 63,000 
2 ชุดนักเรียนชั้น ม.2 – ม.3 315 ชุด 450 141,750 
3 ชุดนักเรียนชั้น ม.5 – ม.6 245 ชุด 500 122,500 
4 ถุงเท้านักเรียน ชั้น ป.1. – ม.6 1,800 คู่ 25 45,000 

รวมเงิน (1)    372,250 
2. เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายชุดพ้ืนเมือง 

5 ชุดพ้ืนเมืองชั้น ป.1- ป.3 72 ชุด 280 20,160 
6 ชุดพ้ืนเมืองชั้น ป.4- ป.6 114 ชุด 350 39,900 
7 ชุดพ้ืนเมืองชั้น ม.1- ม.3 400 ชุด 450 180,000 
8 ชุดพ้ืนเมืองชั้น ม.4 – ม.6 251 ชุด 500 125,500 

รวมเงิน (2)   365,560 
รวมเงินทั้งสิ้น  (1) + (2)     737,810 

(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสิบบาทถ้วน) 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ใน 

สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี 
ข้อแนะน า  และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียนและคุณลักษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาซื้อขาย  
1.4  แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 

       1.5  บทนิยาม 
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

     1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
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                           2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ   
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  

และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

2.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ  วัน 
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ  1.5 
       2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกั น ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยก 

ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม    พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
          (ข)  บริษทัจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ 
ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น    ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่น 
ส าเนาสัญญา การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

 (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์    ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตาม 

แบบในข้อ  1.6 (1) 
3.2 ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ   
4.4 

 (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา 
มอบอ านาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ  1.6(2) 
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  4.  การเสนอราคา  

     4.1  ผู้เสนอราคาต้องยื่นใบเสนอราคา ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โ ดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาให้ชัดเจน 
จ านวนเงินที่เสนอต้องระบุ ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือ  แก้ไข  หากมีการขูดลบ ตก 
เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดย 
เสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง  ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ 
ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอากรอ่ืน   ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
  ราคาที่เสนอจะต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน  90 วัน  นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก   และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรีย นทั้งหมด ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  

    4.5  ผู้เสนอราคาต้องส่งตัวอย่าง เสื้ อผ้าเครื่องแต่งกายนักเรียน ทุกรายการ ที่เสนอพร้อม
กับการยื่นซองเสนอราคา   รายการละ 1  ชุด   เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง   หรือประกอบการพิจารณาและ
หรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  
ตัวอย่างที่เหลือ หรือไม่ใช้แล้วโรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา      

    4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

    4.7  ผู้เสนอราคาจะเลือกเสนอราคารายการใดรายการหนึ่งก็ได้ เช่น เสนอราคาเสื้อผ้าชุด
นักเรียน หรือเสนอราคาเสื้อผ้าชุดพื้นเมือง หรือ เสนอราคาทั้งสองรายการ 

    4.8  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา       โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า     “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี 02/2558”   ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  20 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 
2 ธันวาคม 2557 ระหว่างเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.    ณ  ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียน ราช
ประชานุเคราะห์ 56 ในวันท าการของทางราชการ 

 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว    จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ

รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ  1.5 (1 )  ณ วันประกาศ 
สอบราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา    

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ 
ราคาว่า  มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.5(2)  และ 
คณะกรรมการฯ   เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ   
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จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกและโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่า วเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน   
 3  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง 
ให้ถือเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น   ณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56    ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 
ตั้งแต่เวลา 10.30  น.   เป็นต้นไป 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5   ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคา ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง   ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมต่อรายการ 

     5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3   หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจ ารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารส อบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
       5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
              (1 )  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

            ( 2 ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่าง 
หนึ่งอย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                   (3 )  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ี
เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                                   (4 ) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
                          5.4  ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง    สภาพ   ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับผู้
เสนอราคา ได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกต้อง   
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5.5  โรงเรียน ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรา ยการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด   ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 
รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคา
ที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่า การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
ราคาอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็นต้น 
        5.6 ในกรณีที่ ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง  จากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคา   
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้   ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    ตามข้อ  1.5    โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็น
ผู้ทิ้งงาน 
               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง    ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 

 6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน   5 วัน 
ท าการของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ    โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน 
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้ 

6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน 
ท าการของทางราชการ  หรือโรงเรียน เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ   ตามข้อ  6.1   ผู้ชนะการ 
สอบราคาจะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับโรงเรียน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ( 5 % )  ของราคาสิ่งของที่ส อบ
ราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
       (1 )  เงินสด 

 (2 ) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่   “ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    
โดย จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม  ผู้รับมอบอ านาจ ”    หรือ  ใช้อักษรย่อว่า   “  สพฐ.  โดย จ.ส.อ.เสวก  ฉุนหอม
ผู้รับมอบอ านาจ ”  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันท าการของทางราชการ 
       (3 )  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4   
       (4 )  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท 
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4  

     (5)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 



-6- 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
  7.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  9  ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2  ต่อวัน 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ    หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ  1.3  แล้วแต่กรณี   จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า    1 ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน  15  วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 9.1  เงินค่าพัสดุส าหรับการจัดซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ างวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้
เงินเพ่ิมเติม  หรือสมทบ  หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการ
แล้วเท่านั้น 
 9.2  เมือ่โรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม
ประกาศสอบราคาซื้อแล้ว    ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง หรือน าสิ่งของดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้น
ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่     และสามารถให้บริการรับขนได้ต ามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
พาณิชย์นาวี  ดังนี้ 

(1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี    ภายใน  7  วัน   นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจาก
ต่างประเทศ    เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ 
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จ ะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้น  ก่อน
บรรทุกลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบั ติตาม  (1)  หรือ  (2)   ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 

9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการก าหนดไว้ใน  ข้อ  6   โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)                                                                                                  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ละทิ้งงานตามรายละเอียดของทางราชการ 

9.4 โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญา 
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
 
                                                                      โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
                                                                       วันที่  20  พฤศจิกายน  2557 


