ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภณ
ั ฑ์ การศึกษา/ห้ องปฏิบัตกิ าร
ประจาปี งบประมาณ 2556
__________________________

ด้วยโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ได้รับมอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคาสัง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 สัง่ ณ วันที่ 8กรกฎาคม
2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์การศึกษา/ห้องปฏิบตั ิการ จานวน 1 ชุด
รวม 20 รายการ ดังนี้
1. เตาแก๊สพร้อมเตาอบ
จานวน 1 ชุด
2. เครื่ องนวดแป้ ง
จานวน 1 ชุด
3. เครื่ องขยายเสี ยงขนาด 150 w พร้อมลาโพง
จานวน 2 ชุด
และ อุปกรณ์ประกอบ
4. ชุดการเรี ยนรู้เทคโนโลยีการออกแบบหุ่นยนต์
จานวน 1 ชุด
5. เครื่ องโปรเจคเตอร์
จานวน 2 เครื่ อง
6. เครื่ องฉายทึบแสง
จานวน 3 เครื่ อง
7. ชุดการศึกษาเรื่ องเซลล์และการแบ่งเซลล์
จานวน 1 ชุด
8. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบพกพา
จานวน 1 ชุด
9. ชุดกล้องส่องทางไกลพร้อมเลนส์
จานวน 1 ชุด
10. ชุด MOLECULAR MODELS
จานวน 1 ชุด
11. ชุด ELECTROLYSIS
จานวน 1 ชุด
12. ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์
จานวน 1 ชุด
13. ชุดการทดลองไฟฟ้ า
จานวน 1 ชุด
14. ชุดการทดลองการวัด
จานวน 1 ชุด
15. ชุดการทดลองการเคลื่อนที่ในแนวตรงและการเคลื่อนที่ จานวน 1 ชุด
แบบต่างๆ
16. ชุดการทดลองคลื่น
จานวน 1 ชุด
17. ชุดการทดลองงาน พลังงานและโมเมนตัม
จานวน 1 ชุด
18. ชุดการทดลองแสง
จานวน 1 ชุด
19. ชุดการทดลองเสี ยง
จานวน 1 ชุด
20. ชุดการทดลองสมบัติเชิงกลของสาร
จานวน 1 ชุด

ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรี ยน
ท่าทองพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ในการสอบราคาซื้ อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556
ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม (ไม่รับซองสอบราคาทาง
ไปรษณี ย)์ และกาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรี ยน
ท่าทองพิทยาคม
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อได้ที่โรงเรี ยนท่าททองพิทยาคม ตั้งแต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์
2556 ถึงวันที่ 7 มีนาคม หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5533-3034-6 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ 2556

(ลงชื่อ).......................................................
(นายสุริยา จันทิมา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2556
การซื้อครุ ภณั ฑ์การศึกษา / ห้องปฏิบตั ิการ
ตามประกาศโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
------------------------ด้วย โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความประสงค์จะสอบ
ราคาซื้อครุ ภณั ฑ์การศึกษา / ห้องปฏิบตั ิการ จานวน 1 ชุด
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ น
สภาพที่จะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนา และข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้ าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคล หรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคาหรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตาม
ข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น

3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยก
ไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชี
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยนื่ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่
สาเนาสัญญาการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใด
เป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสือเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล
ให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ 1.6(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ ใบเสนอราคา ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรื อ แก้ไข หากมี

การขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่
ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอากรอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
ราคาที่เสนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาหนด
ยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของครุ ภณั ฑ์การศึกษา / ห้องปฏิบตั ิการ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพือ่ ประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี้ โรงเรี ยนจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พจิ ารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล็อก ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน 3 วัน
4.5 ผูเ้ สนอราคาต้องส่งตัวอย่างพัสดุที่เสนอพร้อมกับการยืน่ ซองเสนอราคา จานวน
1 ชุด เพือ่ ใช้ในการตรวจทดลอง หรื อประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรี ยน
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ หรื อไม่ใช้แล้วโรงเรี ยน
จะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.6 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ น และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคา
4.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อย จ่าหน้าซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสาร
สอบราคา เลขที่ 1/2556” ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556
ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ณ ห้องพัสดุโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
ในวันทาการของทางราชการ เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้ว จะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด

คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1 ) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาทีม่ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะทีม่ ีการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5(2) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือก และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และ
มิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาเพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสัง่ ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน
3 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง
ให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีม่ ีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมโรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม ในวันที่ 11 มีนาคม 2556
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิง่ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคา ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมี
อานาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมทั้งสิ้น และราคา
ต่อรายการต้องไม่เกินราคากลางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกาหนด
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน
กรณี ที่พจิ ารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านั้น

5.3 โรงเรี ยนสงวนสิทธิไม่พจิ ารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1 ) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคาหรื อใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรี ยน
( 2 ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3 ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4 ) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคา หรื อโรงเรี ยน มีสิทธิให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง
กับผูเ้ สนอราคาได้ โรงเรี ยนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรี ยน ทรงไว้ซ่ ึงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื อ
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิ ารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสียหายใด
ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู ้
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต
เช่น การเสนอราคาอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ที่ ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลัง จากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคา ที่
มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.7 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรี ยนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้น
เป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้

6. การทาสั ญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคา สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน
ทาการของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้อ โรงเรี ยนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือแทน
การทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน
ทาการของทางราชการ หรื อโรงเรี ยน เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผูช้ นะการ
สอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรี ยน ภายใน 7 วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า ( 5 % ) ของราคาสิ่งของ
ที่สอบราคาได้ ให้โรงเรี ยนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1 ) เงินสด
(2 ) เช็คที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่ “ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดย นายสุริยา จันทิมา ผูร้ ับมอบอานาจ ” หรื อ ใช้อกั ษรย่อว่า “ สพฐ. โดยนายสุ ริยา จันทิมา ผูร้ ับ
มอบอานาจ ” โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3 ) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4 ) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิ ชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการสอบ
ราคา (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 9 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ หรื อทาสัญญาซื้อขายตามแบบดัง
ระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของสิ่งของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ผซู ้ ้ือรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดงั เดิมภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
9. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินค่าพัสดุสาหรับการจัดซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี
งบประมาณพ.ศ. 2556 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อโรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินประจางวด หรื อ

ได้รับอนุมตั ิให้ใช้เงินเพิม่ เติม หรื อสมทบ หรื อได้รับอนุมตั ิให้ใช้เงินบารุ งการศึกษา หรื อได้รับอนุมตั ิให้
เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามประกาศสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสัง่ หรื อนาสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศและของ
นั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริ มพาณิ ชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสัง่ หรื อนาสิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อที่มีสิทธิเช่น
เดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริ มการพาณิ ชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้น
ก่อนบรรทุกลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
9.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่งโรงเรี ยนได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกาหนดไว้ใน ข้อ 6 โรงเรี ยนอาจจะพิจารณาเรี ยกร้องให้ ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูล้ ะทิ้งงานตามรายละเอียดของทางราชการ
9.4 โรงเรี ยน สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา
ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงเรี ยนท่าทองพิทยาคม
นางสุปรานีย ์ เนตรจินดา
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

