ประกาศโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ประจาปี ๒๕๕๖
โรงเรียนวัดนิโครธารามมีความประสงค์ จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อ
พ่วง ประจาปี ๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อ
พ่วง ประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๑ ชุด ประกอบด้ วย
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเคลือ่ นทีส่ าหรับครู ๑ จานวน
๑ ชุด
เครื่อง ๒. โทรทัศน์ สีชนิดจอแบบ (LED) ขนาดไม่
ต่ากว่ า ๕๐ นิว้ ๑ เครื่อง
ผู้มสี ิ ทธิเสนอราคาจะต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่ อไปนี้
๑. เป็ นผู้มอี าชีพขายพัสดุทสี่ อบราคาซื้อ
๒. ไม่ เป็ นผู้ทถี่ ูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่ เป็ นผู้ได้ รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ ยอมขึน้ ศาลไทย เว้ นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มคี าสั่ งให้ สละสิ ทธิ์ความคุ้มกันเช่ นว่ านั้น
๔. เป็ นผู้ทผี่ ่ านการคัดเลือกผู้มคี ุณสมบัติเบือ้ งต้ นในการซื้อของโรงเรียนวัดนิโครธาราม
๕. ไม่ เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้ าเสนอราคาให้ แก่โรงเรียนวัด
นิโครธาราม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคา
อย่ างเป็ นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาใน
วันที่ ๒๕ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้ นไป
ผู้สนใจติดต่ อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ ที่ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ ที่

เว็บไซต์ w-nikri.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๗๒๖๔๙๙๐๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายมังกร ถิ่นทับปุด)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนิโครธาราม
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๘
สอบราคาซือ้ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ประจาปี ๒๕๕๖
ตามประกาศ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
......................................................

โรงเรียนวัดนิโครธาราม ซึ่งต่ อไปนีเ้ รียกว่ า "โรงเรียน" มีความประสงค์ จะ สอบราคา
ซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง ประจาปี ๒๕๕๖ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง ประจาปี ๒๕๕๖ จานวน ๑ ชุด
ประกอบด้ วย๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบเคลือ่ นทีส่ าหรับครู ๑ เครื่อง ๒. โทรทัศน์ สีชนิดจอแบบ
(LED) ขนาดไม่ ต่ากว่ า ๕๐ นิว้ ๑ เครื่อง

จานวน ๑

ซึ่งพัสดุทจี่ ะซื้อนีต้ ้ องเป็ นของแท้

ของใหม่ ไม่ เคยใช้ งานมาก่อน ไม่ เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพทีจ่ ะใช้ งานได้ ทนั ทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกาหนดไว้ ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา และข้ อกาหนด
ดังต่ อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสั ญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสื อคา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสั ญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่ าพัสดุล่วงหน้ า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้มอี าชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ทถี่ ูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานของทาง
ราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็ นผู้ทไี่ ด้ รับผลของการสั่ งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอืน่
เป็ นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้มผี ลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไม่ เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้ อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ได้ รับเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึน้ ศาลไทย เว้ นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มคี าสั่ งให้ สละสิ ทธิ์และความคุ้มกันเช่ นว่ านั้น
๒.๕ ผู้เสนอราคาต้ องผ่ านการคัดเลือกผู้มคี ุณสมบัติเบือ้ งต้ นในการซื้อของ
โรงเรียน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้ อมกับซองใบเสนอราคา โดย
แยกไว้ นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้นส่ วนจากัด ให้ ยนื่ สาเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่ วนผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
(ข) บริษทั จากัดหรือบริษทั มหาชนจากัด ให้ ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริคณห์ สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจ
ควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่ นิติบุคคล
ให้ ยนื่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้น้ัน สาเนาข้ อตกลงทีแ่ สดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่ วน (ถ้ า
มี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่ วน พร้ อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้ อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็ นผู้เสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยนื่
สาเนาสั ญญาของการเข้ าร่ วมค้ า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้ า และในกรณีที่
ผู้เข้ าร่ วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาทีม่ ใิ ช่ สัญชาติไทย ก็ให้ ยนื่ สาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้
ร่ วมค้ าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ ยนื่ เอกสารตามทีร่ ะบุไว้ ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่ าเพิม่
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ด้ ยนื่ พร้ อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้ อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ
๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอ
ราคามอบอานาจให้ บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) ตัวอย่ างครุภัณฑ์ จานวน ๑ ชุด
(๔) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ ด้ ยนื่ พร้ อมกับซองใบเสนอราคา ตาม
แบบในข้ อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้ องยืน่ เสนอราคาตามแบบทีก่ าหนดไว้ ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่ มเี งื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถูกต้ องครบถ้ วน ลงลายมือชื่อของผู้
เสนอราคาให้ ชัดเจน จานวนเงินทีเ่ สนอต้ องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่ มกี ารขูด
ลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลีย่ นแปลงจะต้ องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้ อม
ประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้ ด้วยทุกแห่ ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่ อหน่ วย และหรือต่ อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ ท้ายใบ
เสนอราคาให้ ถูกต้ อง ทั้งนี้ ราคารวมทีเ่ สนอจะต้ องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้ าตัวเลข
และตัวหนังสื อไม่ ตรงกันให้ ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่ า
ภาษีมูลค่ าเพิม่ ภาษีอากรอืน่ ค่ าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ ง
มอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
ราคาทีเ่ สนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่ น้อยกว่ า ๓๐ วัน นับแต่ วนั เปิ ด
ซองใบเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้ องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้ เสนอไว้
และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่ เกิน ๑๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสั ญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้ องส่ งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรู ปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ไปพร้ อมใบเสนอราคาเพือ่ ประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้ พจิ ารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ ายจะต้ องรับรอง
สาเนาถูกต้ อง โดยผู้มอี านาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มี
ความประสงค์ จะขอดูต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้ องส่ งตัวอย่ างของพัสดุทเี่ สนอ จานวน ๑ ชุด เพือ่ ใช้ ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสั ญญา ทั้งนี้ โรงเรียนจะไม่ รับผิดชอบ
ในความเสี ยหายใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ แก่ตัวอย่ างดังกล่าว ตัวอย่ างทีเ่ หลือหรือไม่ ใช้ แล้ว โรงเรียนจะคืน
ให้ แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสั ญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ ะตกลงยืน่ ซอง
สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้ องยืน่ ซองใบเสนอราคาทีป่ ิ ดผนึกซองเรียบร้ อยจ่ าหน้ าซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื้อครุ ภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่วง
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยระบุไว้ ทหี่ น้ าซองว่ า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๒/
๒๕๕๘" ยืน่ ต่ อเจ้ าหน้ าที่ ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม
เมือ่ พ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคา แล้วจะไม่ รับซอง สอบราคาโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้
เสนอราคาแต่ ละรายว่ า เป็ นผู้เสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ตามข้ อ
๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ สี ิ ทธิได้ รับการ
คัดเลือกก่ อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีม่ กี ารเปิ ด
ซองใบเสนอราคาว่ า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ น
ธรรม ตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขัน
ราคาอย่ างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผู้เสนอ
ราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ สี ิ ทธิได้ รับการคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็ นผู้ทงิ้ งาน เว้ นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ ว่า ผู้เสนอราคารายนั้น
เป็ นผู้ทใี่ ห้ ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้ เป็ นผู้ริเริ่มให้ มี
การกระทาดังกล่าว

ผู้เสนอราคาทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็ นผู้
เสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็ นผู้
เสนอราคาทีก่ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์ คาสั่ ง
ดังกล่าวต่ อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่ วนั ทีไ่ ด้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ ของปลัดกระทรวงให้ ถือเป็ นทีส่ ุ ด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่
มีสิทธิได้ รับการคัดเลือกดังกล่าวข้ างต้ น ณ โรงเรียนวัดนิโครธาราม ในวันที่ ๒๕ สิ งหาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้ นไป
การยืน่ อุทธรณ์ ตามวรรคห้ า ย่ อมไม่ เป็ นเหตุให้ มกี ารขยายระยะเวลาการเปิ ด
ซองใบเสนอราคา เว้ นแต่ ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ น
ประโยชน์ แก่ทางราชการอย่ างยิง่ และในกรณีทปี่ ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้ วยกับคาคัดค้ านของ
ผู้อทุ ธรณ์ และเห็นว่ าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีไ่ ด้ ดาเนินการไปแล้ว จะเป็ น
ประโยชน์ แก่ทางราชการอย่ างยิง่ ให้ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสิ นด้ วย ราคาต่ อหน่ วยและ
ราคารวมทั้งสิ้น
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ ถูกต้ องตามข้ อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการ
เสนอราคาไม่ ถูกต้ องหรือไม่ ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรือยืน่ ซองสอบราคาไม่ ถูกต้ องตามข้ อ ๔ แล้ว
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะไม่ รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้ นแต่ เป็ น
ข้ อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้ อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาใน
ส่ วนทีม่ ใิ ช่ สาระสาคัญ ทั้งนีเ้ ฉพาะในกรณีทพี่ จิ ารณาเห็นว่ าจะเป็ นประโยชน์ ต่อโรงเรียนเท่ านั้น

๕.๓ โรงเรียนสงวนสิ ทธิ์ไม่ พจิ ารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่ มกี ารผ่ อนผัน
ในกรณีดังต่ อไปนี้
(๑) ไม่ ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคา ของโรงเรียน
(๒) ไม่ กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่ างหนึ่งอย่ างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่ างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารสอบราคา
ทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรียบเสี ยเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอืน่
(๔) ราคาทีเ่ สนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลีย่ นแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ ลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรือในการทาสั ญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาหรือโรงเรียน มีสิทธิ์ให้ ผู้เสนอราคาชี้แจงข้ อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้ อเท็จจริงอืน่
ใดทีเ่ กีย่ วข้ องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิทจี่ ะไม่ รับราคาหรือไม่ ทาสั ญญาหากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่ มคี วามเหมาะสมหรือไม่ ถูกต้ อง
๕.๕ โรงเรียนทรงไว้ ซึ่งสิ ทธิทจี่ ะไม่รับราคาต่าสุ ด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาทีเ่ สนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่ พจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุ ดแต่ จะ
พิจารณา ทั้งนีเ้ พือ่ ประโยชน์ ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่ าการตัดสิ นของโรงเรียนเป็ น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้ องค่ าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็ นผู้ทงิ้ งาน ไม่ ว่าจะเป็ นผู้เสนอราคาทีไ่ ด้ รับการคัดเลือก
หรือไม่ กต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อได้ ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่ สุจริต เช่ น การเสนอเอกสาร
อันเป็ นเท็จ หรือใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น

๕.๖ ในกรณีทปี่ รากฏข้ อเท็จจริงภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่ า ผู้เสนอ
ราคาทีม่ สี ิ ทธิได้ รับการคัดเลือกตามทีไ่ ด้ ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้ อ ๔.๗ เป็ นผู้เสนอราคาทีม่ ี
ผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอืน่ ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็ นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม ตามข้ อ ๑.๕ โรงเรียนมีอานาจที่
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาทีม่ สี ิ ทธิได้ รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้ อ ๔.๗
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็ นผู้ทงิ้ งาน
ในกรณีนีห้ ากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่ า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาทีไ่ ด้ ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่ างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจ
ยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีทผี่ ู้ชนะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วัน
ทาการของทางราชการ นับแต่ วนั ทีท่ าข้ อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ น
หนังสื อแทนการทาสั ญญาตามแบบสั ญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่ สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕
วันทาการของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่ าไม่ สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้ อ ๖.๑
ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้ องทาสั ญญาซื้อขายตามแบบสั ญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ กับโรงเรียน
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ งและจะต้ องวางหลักประกันสั ญญาเป็ นจานวนเงินเท่ ากับ
ร้ อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ สอบราคาได้ ให้ โรงเรียนยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่างใด ดังต่ อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธ่ นาคารสั่ งจ่ ายให้ แก่โรงเรียน โดยเป็ นเช็คลงวันทีท่ ที่ าสั ญญาหรือ
ก่อนหน้ านั้นไม่ เกิน ๓ วัน ทาการ

(๓) หนังสื อคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคา้
ประกันดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อคา้ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
หรือบริษทั เงินทุน หรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่
การพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ซึ่งได้ แจ้ ง
ชื่อเวียนให้ ส่วนราชการต่ าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสื อคา้ ประกัน ดังระบุใน
ข้ อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่ มดี อกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผ่ ู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้ อผูกพันตามสั ญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่ าปรับตามแบบสั ญญาซื้อขายข้ อ ๑๐ ให้ คดิ ในอัตราร้ อยละ ๐.๒ ต่ อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ ทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ หรือทาสั ญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้ อ ๑.๓ แล้วแต่ กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่ องของสิ่ งของทีซ่ ื้อขายที่
เกิดขึน้ ภายในระยะเวลาไม่ น้อยกว่ า ๑ ปี นับถัดจากวันทีผ่ ู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้ องรีบจัดการ
ซ่ อมแซมแก้ไขให้ ใช้ การได้ ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๙.๑ เงินค่ าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนีไ้ ด้ มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๕๖

การลงนามในสั ญญาจะกระทาได้ ต่อเมือ่ โรงเรียนได้ รับอนุมตั ิเงินค่ าพัสดุ
จาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่ านั้น
๙.๒ เมือ่ โรงเรียนได้ คดั เลือกผู้เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ขายและได้ ตกลงซื้อ
สิ่ งของตาม สอบราคาซื้อ แล้วถ้ าผู้ขายจะต้ องสั่ งหรือนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่ างประเทศ
และของนั้นต้ องนาเข้ ามาโดยทางเรือในเส้ นทางทีม่ เี รือไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขน
ได้ ตามทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็ นผู้ขายจะต้ อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่ าด้ วยการส่ งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ งการสั่ งหรือนาสิ่ งของทีซ่ ื้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่ างประเทศต่ อ
กรมเจ้ าท่ าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่ วนั ทีผ่ ู้ขายสั่ งหรือซื้อของจากต่ างประเทศ เว้ นแต่ เป็ นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของทีซ่ ื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือทีม่ สี ิ ทธิ
เช่ นเดียวกับเรือไทยจากต่ างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่ จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่ าให้
บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรืออืน่ ทีม่ ใิ ช่ เรือไทย ซึ่งจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่ นนั้นก่ อนบรรทุกของลง
เรืออืน่ หรือเป็ นของทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีทไี่ ม่ ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยการส่ งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนได้ คดั เลือกแล้วไม่ ไปทาสั ญญาหรือข้ อตกลงภายใน
เวลาทีท่ างราชการกาหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๖ โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้ องให้ ชดใช้ ความ
เสี ยหายอืน่ (ถ้ ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ โรงเรียนสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรือข้ อกาหนดในแบบสั ญญา
ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ ามี)

โรงเรียนวัดนิโครธาราม

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

