
 
ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 

เรื่อง   สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย 

************************ 

                    ด้วย  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา   ได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน  ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง  ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 
2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์ดนตรีไทย จ านวน  22  รายการ  ตามรายละเอียดแนบท้าย   
ราคากลางของการจัดซือ้ครั้งนีเ้ป็นเงินทั้งสิ้น  101,100.00 บาท (=หน่ึงแสนหน่ึงพันหน่ึงร้อยบาทถ้วน=)
ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  (โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน) 
 

 ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
       1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดทุี่สอบราคาซื้อดังกล่าว   
       2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนช่ือแลว้  

                      3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

       4.  ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่  โรงเรียน  
กระทุ่มแพ้ววิทยา   ณ วันประกาศสอบราคา     หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาซือ้ครั้งนี ้
 

 ก าหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2557  จนถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557
ระหว่างเวลา   08.30  น.   ถึง   16.30  น.  เว้นวันหยุดราชการ    ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ 
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และ ก าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันท่ี  26  พฤศจิกายน  2557  ตั้งแต่เวลา 
10.00 น.  ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 

 ผู้สนใจติดต่อขอรบัเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ห้องธุรการ อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่ม-
แพ้ววิทยา ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2557  จนถึงวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-3745-1057   ในวันและเวลาราชการ 

  ประกาศ    ณ    วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 

 
 (ลงช่ือ)…………………………………. 
 (นายวิเชียร   อินทมาศ) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
 
 
 
 



เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขท่ี 001/2558 
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย 

ตามประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  ลงวันที ่14 พฤศจกิายน 2557 
************************* 

 โรงเรียน กระทุ่มแพ้ววิทยา สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ 
ครุภัณฑ์ดนตรีไทย รายละเอียดแนบท้ายเอกสารสอบราคา ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคย
ใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้
ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้      โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
 1.2  แบบใบเสนอราคา 
 1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 
 1.4  แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลกัประกันสัญญา) 
 1.5  บทนิยาม 
        (1)  ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชนร์่วมกัน 
     (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 1.6  แบบบญัชีเอกสาร  
        (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1  
                        (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

1.7 แบบหนงัสอืมอบอ านาจ 
  ฯลฯ 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ีอาชีพขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อ   
 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ และได้แจง้
เวียนช่ือแล้ว หรอืไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสัง่ให้นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู้ทิง้งานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน      ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 

/3. หลกัฐาน… 



3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา     โดยแยกไว้นอก 
ซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ   
 3.1 ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   
 (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ   หรือ   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด   ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ  ผูม้ีอ านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรบัรองการ         
จดทะเบียนนิติบุคคล   หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุมและบญัชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือ   คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน         พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง    
 (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีทีผู่เ้ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง   หรือผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1) 
  (4) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้าม)ี  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
 ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมสี าเนาหนังสอืจดทะเบียนพาณิชย์ 
 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 
 (5) บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) 
 3.2 ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
 (1) แคตตาล็อก  และหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4 
 (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจใหบุ้คคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (3) บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (2) 
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4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไม่มเีงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ โดยไมม่ีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแหง่ 
 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม   และหรอืราคาต่อหน่วย    และหรือตอ่รายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้     ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนงัสือ     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมคา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม    และภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทัง่สง่มอบพัสดุให้ ณ  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
 ราคาที่เสนอ     จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    
โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ  ไม่เกิน 7 วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
    4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะ
ยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
 ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา      มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 3  วัน 
   4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพสัดุที่เสนอ จ านวน 1 ชุด ในวันและเวลาเปิดซอง เพื่อ
ใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพจิารณา และหรอืประกอบสัญญา ทั้งนี้  โรงเรียนจะไมร่ับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดงักล่าวตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว โรงเรียนจะคืนให้แก่ผูเ้สนอราคา 
 4.6 ก่อนย่ืนซองสอบราคาผูเ้สนอราคาควรตรวจดรู่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วน  และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลง ยื่นซองสอบราคาตามเงือ่นไขในเอกสารสอบ
ราคา 
 4.7 ผู้เสนอราคาจะตอ้งยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทย โดยระบุไว้ทีห่น้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคาเลขที่ 001/2558  ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ีรับซองสอบราคา ในวันท่ี 14 พฤศจิกายน  2557  จนถึงวันท่ี 
24 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา   09.00  น.   ถึง   15.00  น.  เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องประชุม 
อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 
 

เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 

/คณะกรรมการ… 



 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแต่ละรายว่า 
เป็นผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชนร์่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื่นตามข้อ1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ 
และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกกอ่นการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า 
มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ  เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ 
จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รบั
การคัดเลือก        และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิง้งาน  เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ 
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ี่ให้ความร่วมมือเปน็ประโยชน์ต่อการพจิารณาของทางราชการ  
และมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน  3  วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องประชุม อาคารอุบลนวมินทร์ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ในวันท่ี   
26   พฤศจิกายน  2557   ตั้งแต่เวลา 10.00  น.  เป็นต้นไป   
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจ
ยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 5.1 ในการสอบราคาครัง้นี้    โรงเรียนจะพจิารณาตัดสินด้วย  ราคาต่อรายการ 

 5.2 หากผูเ้สนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2   หรือยื่นหลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไมร่ับพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายน้ัน       เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง
เพียงเล็กนอ้ย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนทีม่ิใช่สาระส าคัญ      ทั้งนี้  เฉพาะ
ในกรณีที่พจิารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านัน้ 
 
 

/5.3 โรงเรียน... 
 
 



 5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี ้
  (1)  ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน 
 (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ  หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
  (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือช่ือพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้ 
 5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
โรงเรียนมสีิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได ้
โรงเรียนมสีิทธิทีจ่ะไมร่ับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรอืไม่ถูกต้อง 
 5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึง่สทิธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทั้งหมด
ก็ได้  และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน  หรือขนาด   หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพจิารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรยีนเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ มิได้  รวมทั้งโรงเรียน
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิง้งาน  ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาที่ได้รบั
การคัดเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตุทีเ่ช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไมส่จุริต เช่น การเสนอราคาอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 5.6 ในกรณีทีป่รากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ณ วันประการสอบราคา หรอืเปน็ผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมอี านาจทีจ่ะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาทีม่ีสทิธิได้รับ การคัดเลอืกดังกล่าวออก
จากประกาศรายช่ือ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แกท่างราชการอย่างยิง่  ปลัดกระทรวงมอี านาจยกเลกิการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
 
 
 
 
 

/6. การท าสญัญาซือ้ขาย… 
 
 



6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการของ
ทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อโรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนงัสอืแทนการท าสญัญาตาม
แบบสญัญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได ้
 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ 
ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน  3 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รบั
แจ้ง  และจะต้องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ  5  ของราคาสิง่ของที่สอบราคาได้  ให้
โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน    โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่ าสัญญา   หรือก่อน 
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ และจะต้องเปน็เช็คที่ผู้รบัเงินไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเงิน 
  (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ  1.4 
  (4) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์    ที่ได้รับอนญุาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพือ่การพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนใหส้่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ  1.4 
  (5) พันธบัตรรฐับาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน15วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตรารอ้ยละ  0.1    ต่อวัน 

8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรอืท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 
1.3  แล้วแต่กรณี  จะต้องรบัประกันความช ารุดบกพรอ่งของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 ป ี นับถัดจากวันทีผู่้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขายต้องรบีจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 5 
วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 9.1 เงินค่าพัสดสุ าหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงิน งบประมาณ ปี 2557 
 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนมุัติเงินประจ างวด  หรือได้รบัอนุมัติ
ให้ใช้เงินเพิ่มเตมิหรือสมทบ   หรือได้รับอนมุัติให้ใช้เงินบ ารุงการศึกษา   หรือได้รับอนมุัติให้เปลี่ยนแปลง
รายการแล้วเท่านั้น 
   9.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลอืกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิง่ของตาม 
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  และของนั้นต้องน าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรอืไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผูเ้สนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชย
นาวี  ดังนี้     
  (1) แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ภายใน  7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
 (2) จัดการให้สิง่ของทีซ่ื้อขายดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิ  
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทกุสิง่ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะตอ้งได้รบัอนุญาตเช่นน้ันก่อน
บรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ  ยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื่น 
 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรบัผดิตามกฎหมาย ว่าด้วย
การสง่เสรมิการพาณิชยนาวี 
 9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีท่าง
ราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.2 โรงเรียนจะพิจารณาเรยีกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเ้ป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 9.4 โรงเรียนสงวนสทิธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข  หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสงูสุด  (ถ้ามี) 

10. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
 
 
  
  โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา  
 
   14  พฤศจิกายน 2557 
 
  
 


