
 
 

ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ  2558 

…………………………………………………………….…. 
 

 ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานตามค าสั่งที่ 22 / 2546 สั่ง ณ วันที่  8  กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
ตามรายการ โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน ดังนี้ 

1. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก จ านวน  27  หลัง  เป็นเงิน  164,400 บาท 
    (หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว  
2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   

ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 56 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่  16-26 มีนาคม 2558  ในวันและเวลาราชการ 
ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  27 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตั้งแต่วันที่ 
16-26 มีนาคม 2558   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-690912  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 16  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2558 

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



เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที ่05  / 2558 
ครุภัณฑ์ 

 ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ลงวันที่  16 มีนาคม 2558 
………………………………… 

                 ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ  ดังนี้ 

1. ตู้เสื้อผ้าเหล็ก  จ านวน  27  ตู้  เป็นเงินทั้งสิ้น 164,400  บาท 
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
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 

                1.7  แบบหนังสอืมอบอ านาจ 
…ฯลฯ…… 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ 

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 
      2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
      2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
                  3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
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(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือ  คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้
ใน(1) 
                     (4)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้าม)ี  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
     ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีส าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  1.6(1) 
                  3.2  ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                   (1)  แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.4   

 (2)  หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจ 
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
                     (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 4.  การเสนอราคา 
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ทุกแห่ง 
   4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนีร้าคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอากรอ่ืนๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
   ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา  โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ 
เสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 30 วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
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  4.4 ผู้เสนอราคา ต้องน าตัวอย่างตู้เสื้อผ้าที่เสนอราคา มามอบให้โรงเรียนเพ่ือพิจารณา ณ 
วันที่ยื่นซองเสนอราคา  
  4.5 ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
  4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 05/2558” 
ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 16-26 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.   
เว้นวันหยุดราชการ  ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ 1.5 (1) ณ  วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ในวันที่ 27 มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  
เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง 
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สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ  ทั้งนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา

เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
  5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง  
อย่างใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้  
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไมม่ีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอัน
เป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอืน่ ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียน มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 4.7  และโรงเรียน  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้  หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
 6. การท าสัญญาซื้อขาย 
  6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการ
ของทางราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้ 
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  6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ
ของทางราชการ  หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับโรงเรียน  ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียน  
ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น   
ไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ  และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เงิน 
   (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันระบุในข้อ 
1.4 (1) 
   (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ า 
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 7.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 
 8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
  9.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปี 2558  
  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียน ได้รับอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์จากงบประมาณ
ประจ าป ี2558 แล้วเท่านั้น 
      9.2  เมื่อโรงเรียน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
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   (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก าหนดดังระบุในข้อ  6.2  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า
ความเสียหายกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาท าสัญญาแล้วไม่มาท าสัญญา อันส่งผลให้
ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาที่สูงกว่า เป็นต้น  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้  
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