
 
 

 
 
 

ประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 
ประจําปีงบประมาณ 2558 

…………………………………………………………….…. 
 

 ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ได้รับมอบอํานาจจากสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานตามคําสัง่ที ่22 / 2546 สั่ง ณ วนัที่  8  กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตาม
รายการโดยไมผู่กพันงบประมาณไว้ก่อน ดังนี ้
ลําดั
บ 
ที่ 

รายละเอียดของพัสดุที่จะซ้ือ 
จํานวน
หน่วย 

(  ) ราคามาตรฐาน จํานวนที่ขอซ้ือคร้ังน้ี 
(  ) ราคาที่เคยซ้ือหลังสุดใน 
 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ) 

หน่วยละ จํานวนเงิน 

1 ครุภัณฑ์ดนตรีสากลจํานวน 1 ชุด 1 รายการ 
1.1 มาร์ชชิ่ง  บาริโทน 2 ตัว 29,000 29,000 58,000 
2 ครุภัณฑ์วิชาคหกรรมจํานวน  1ชุด 5 รายการ 
2.1 โต๊ะปฏิบัติการอาหารพร้อมเก้าอ้ี 8 ตัว 3 ชุด   16,000 
2.2 เตาอบแก๊ส 3 เคร่ือง   68,000 
2.3 ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 3 หลัง 7,000 7,000 21,000 
2.4 ตู้โชว์ 2 หลัง 3,750 3,750 7,500 
2.5 ตู้เก็บอุปกรณ ์ 3 หลัง 4,000 4,000 12,000 
3 ตู้เส้ือผ้าเหล็ก 68 ตู ้ 416,000 416,000 416,000 
4 ถังนํ้าแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 2,500 

ลิตร 
2 ใบ 35,000 35,000 35,000 

 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน (หกแสนสามหม่ืนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)  633,500 
  

ผูม้ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี ้
1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อดังกลา่ว  
2.  ไม่เปน็ผู้ที่ถูกระบชุื่อไว้ในบญัชีรายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
3.  ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   

ผู้เสนอราคาได้มีคําสัง่ให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นวา่นัน้ 
 4.  ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 56 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ใน
การสอบราคาซื้อครั้งนี ้
  กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตว่นัที่  26 มกราคม 2558 – 5  กุมภาพันธ์  2558 ในวันและเวลา
ราชการ ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  และกําหนดเปิดซองสอบราคาในวนัที่  6  กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น. ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
 



              ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตั้งแต่วันที ่
26 มกราคม 2558- 5 กุมภาพันธ์ 2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-690912  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  26   เดือน   มกราคม  พ.ศ.  2558 

 

                                                            (ลงชื่อ) จ.ส.อ. 
                                                                            ( เสวก  ฉุนหอม ) 
                                                           ผู้อํานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
 

เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที่ 03  / 2558 
ครุภัณฑ์ 

 ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  ลงวันที่  26 มกราคม  2558 
………………………………… 

                 ด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่ง
ต่อไปนี้เรียกว่า “โรงเรียน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ ตามรายการ  ดังนี้ 
 

ลํา
ดับ 
ที่ 

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ 
จํานวน
หน่วย 

(  ) ราคามาตรฐาน จํานวนที่ขอซื้อครั้งนี้ 
(  ) ราคาที่เคยซื้อหลังสุดใน 
 2 ปีงบประมาณ (หน่วยละ) 

หน่วยละ จํานวนเงิน 

1 ครุภัณฑ์ดนตรีสากลจาํนวน 1 ชุด 1 รายการ 
1.1 มาร์ชชิ่ง  บารโิทน 2 ตัว 29,000 29,000 58,000 
2 ครุภัณฑ์วิชาคหกรรมจํานวน  1ชุด 5 รายการ 
2.1 โต๊ะปฏบิัติการอาหารพร้อมเก้าอี้ 8 

ตัว 
3 ชุด   16,000 

2.2 เตาอบแก๊ส 3 เครื่อง   68,000 
2.3 ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต 3 หลัง 7,000 7,000 21,000 
2.4 ตู้โชว ์ 2 หลัง 3,750 3,750 7,500 
2.5 ตู้เก็บอุปกรณ์ 3 หลัง 4,000 4,000 12,000 
3 ตู้เสื้อผ้าเหล็ก 68 ตู้ 416,000 416,000 416,000 
4 ถังน้ําแบบไฟเบอร์กลาสขนาด 

2,500 ลิตร 
2 ใบ 35,000 35,000 35,000 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกแสนสามหมื่นสามพนัห้าร้อยบาทถ้วน)  633,500 

 
ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้
ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้  โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด 
ดังต่อไปนี้ 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1.2  แบบใบเสนอราคา 



1.3 แบบสัญญาซื้อขาย 

1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 
1.5 บทนิยาม 

(1) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

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

                1.7  แบบหนังสอืมอบอํานาจ 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

2.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 

2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและ 
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ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ 
ของทางราชการ 
      2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 
      2.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

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

 (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
(ข) บริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือ  คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนา 
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  

(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามท่ีระบุไว้
ใน(1) 



                     (4)  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
     สําหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

(5) บัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  1.6(1) 
                  3.2  ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                   (1)  แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ  4.4   

 (2)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ 
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน  
                     (3)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี 2 ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
 4.  การเสนอราคา 
    4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
จะต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม  แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กํากับไว้ทุกแห่ง 
   4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ราคา
รวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ   
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โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  และภาษีอากรอื่นๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ท้ังปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 
   ราคาท่ีเสนอ  จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา  โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการ 
เสนอราคามิได้ 
  4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 60 วัน  นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย 
      4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของ ครุภัณฑ์ตามรายการท่ีประกาศสอบราคาซื้อ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3 วัน  
นับตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ 
   ผู้เสนอราคา ต้องนําตัวอย่างครุภัณฑ์ท่ีเสนอ จํานวน รายการละ 1 ชิ้น มาในวันย่ืนซอง
สอบราคาโดยโรงเรียนจะคืนให้เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคา 



  4.5 ก่อนย่ืนซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
  4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 03/2558” 
ย่ืนต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันท่ี 26 มกราคม 2558 – 5 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 08.30 
น. – 16.30 น.   เว้นวันหยุดราชการ  ณ. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล้ว  จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า  
เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ 1.5 (1) ณ  วันประกาศสอบราคา
หรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า  
มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 (2) และคณะ
กรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ  จะ
วินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา   หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ในวันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 
น.  เป็นต้นไป 

-4- 
 
 การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  
และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว  จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ 
  5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3  หรือย่ืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง



สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ  ท้ังนี้  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
  5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 
   (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด  หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญ  หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
   (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้  
  5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
  5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
สําคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมท้ัง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอัน
เป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
  5.6 ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า  ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ 4.7  เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียน มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ  ตามข้อ 4.7  และโรงเรียน  จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
   ในกรณีนี้  หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง  ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
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 6. การทําสัญญาซ้ือขาย 
  6.1  ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทําการ
ของทางราชการ  นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซื้อ  โรงเรียนจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  ก็ได้ 



  6.2 ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทําการ
ของทางราชการ  หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ 6.1  ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3  กับโรงเรียน  ภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ีสอบราคาได้ให้โรงเรียน  
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (1) เงินสด 
   (2) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น   
ไม่เกิน  3  วันทําการของทางราชการ  และจะต้องเป็นเช็คท่ีผู้รับเงินไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เงิน 
   (3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันระบุในข้อ 
1.4 (1) 
   (4) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.4 
   (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
   หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบ
ราคา  (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

 7.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน 

 8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า  1  ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
  9.1 เงินค่าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปี 2558  
  การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือโรงเรียน ได้รับอนุมัติเงินค่าครุภัณฑ์จากงบประมาณ
ประจําปี 2558 แล้วเท่านั้น 
      9.2  เม่ือโรงเรียน  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว  ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
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   (1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่
เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
   (2) จัดการให้สิ่งของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออื่น  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข้อ  6.2  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) อาทิเช่น ค่า
ความเสียหายกรณีท่ีผู้เสนอราคาต่ําสุดซึ่งทางราชการเรียกให้เข้ามาทําสัญญาแล้วไม่มาทําสัญญา อันส่งผลให้
ราชการต้องซื้อกับผู้เสนอราคารายอื่นในราคาท่ีสูงกว่า เป็นต้น  รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 10.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
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