ประกาศโรงเรียนนา้ ริดราษฎร์ บารุง
เรื่ อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
ด้วยโรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ งได้รับมอบอานาจจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสัง่ ที่ ๒๒/๒๕๔๖ สัง่ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการดังนี้
---------------

กลุ่มที่ ๑ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับโรงเรี ยนขนาดกลาง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖ จานวน ๑ ชุด ประกอบไปด้วยรายการดังนี้
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
จานวน ๑ เครื่ อง
๒. โทรทัศน์สีจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต่ากว่า ๕๐ นิ้ว จานวน ๑ เครื่ อง
กลุ่มที่ ๒ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗
จานวน ๓ ชุด ประกอบไปด้วยรายการดังนี้
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
จานวน ๓ เครื่ อง
๒. โทรทัศน์สีจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต่ากว่า ๕๐ นิ้ว จานวน ๓ เครื่ อง
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยนน้ า
ริ ดราษฎร์บารุ ง ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๑ สิ งหาคม
๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง และ
กาหนดเปิ ดซอง สอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ. โรงเรี ยน
น้ าริ ดราษฎร์บารุ ง
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง ตั้งแต่ วันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘ หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๔๗๐๒๓ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชื่อ)……………… ………………….
(นายวิษณุ แสงรัศมี)
ตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓๕ /๒๕๕๘
การซื้อ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
ตามประกาศโรงเรียนนา้ ริดราษฎร์ บารุง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
.....................................................................................................................................................
โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต ๑ ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสาหรับโรงเรี ยนขนาดกลาง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๖
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
จานวน ๑ เครื่ อง
๒. โทรทัศน์สีจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต่ากว่า ๕๐ นิ้ว จานวน ๑ เครื่ อง
กลุ่มที่ ๒ ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๗
๑. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
จานวน ๓ เครื่ อง
๒. โทรทัศน์สีจอแบน(LED TV) ขนาดไม่ต่ากว่า ๕๐ นิ้ว จานวน ๓ เครื่ อง
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ น
สภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๗ บัญชีรายชื่อผูม้ ีอานาจควบคุม
๑.๘ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ/หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ
๑.๙ บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
๑.๑๐ แบบหนังสื อมอบอานาจ
ฯลฯ

๒. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญ หรื อห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนา
สัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับผูป้ ระกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสาเนาหนังสื อจดทะเบียนพาณิ ชย์
และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจานวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อโดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อ
เป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุ ภณ
ั ฑ์ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรี ยนจะยึดไว้เป็ น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู ้
มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แคตตาล็อกผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๑๐ วัน
๔.๕ ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา

๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๓๕/๒๕๕๘ ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๑ สิ งหาคม ๒๕๕๘
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมคณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ
จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ
และมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ น
ที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง ในวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่
และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียง

เล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านั้น
๕.๓ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคานั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสาร หรื อในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรี ยน
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา หรื อ
โรงเรี ยนมีสิทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคา
ได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งโรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ น
ผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่กต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต
เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประการสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ โรงเรี ยนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคา
รายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทาสั ญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทาการ
ของทางราชการนับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้อ โรงเรี ยนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทา
การ ของทางราชการ หรื อโรงเรี ยนเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการสอบ
ราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรี ยนภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่สอบราคา
ได้ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่โรงเรี ยนโดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ และจะต้องเป็ นเช็คที่ผรู ้ ับเงินไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยก
เก็บเงิน
(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุ
ใน ข้อ ๑.๔
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบ
ธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการสอบราคา
(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ือรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง

๙. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินประจางวด หรื อได้รับอนุมตั ิ
ให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรื อสมทบ หรื อได้รับอนุมตั ิให้ใช้เงินบารุ งการศึกษา หรื อได้รับอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลง
รายการแล้วเท่านั้น
๙.๒ เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้อสิ่ งของตาม
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามา
โดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชย
นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรื อนาสิ่ งของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสัง่ หรื อซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑ ) หรื อ ( ๒ ) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่งโรงเรี ยนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖.๒ โรงเรี ยนจะพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น ๆ (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็ นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๐. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็ นส่ วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
โรงเรี ยนน้ าริ ดราษฎร์บารุ ง
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

