
 
 ประกาศโรงเรียนน ้าริดราษฎร์บ้ารุง 
 เร่ือง   สอบราคาซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุงได้รับมอบอ้านาจจากส้านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพื้นฐาน ตามค้าสั่งที่   ๒๒/๒๕๔๖   สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง   ตามรายการดังนี้ 
                      กลุ่มที่  ๑  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส้าหรับโรงเรียนขนาดกลาง 
  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖  จ้านวน  ๑  ชุด  ประกอบไปด้วยรายการดังนี้ 

                     ๑.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส้าหรับครู   จ้านวน  ๑  เคร่ือง 
                        ๒. โทรทัศน์สีจอแบน(LED  TV)  ขนาดไม่ต่้ากว่า  ๕๐  นิ้ว    จ้านวน  ๑  เคร่ือง                                      

                      กลุ่มที่  ๒  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗        
จ้านวน  ๓  ชุด  ประกอบไปด้วยรายการดังนี้ 

                     ๑.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส้าหรับครู   จ้านวน  ๓  เคร่ือง 
                       ๒.  โทรทัศน์สีจอแบน(LED  TV) ขนาดไม่ต่้ากว่า  ๕๐  นิว้      จ้านวน  ๓  เคร่ือง                                    

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว   
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
 ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียน         
น้้าริดราษฎร์บ้ารุง ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 
 ก้าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที ่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จนถึงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  
๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ  ณ โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง         
และก้าหนดเปิดซองสอบราคา  ในวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘   ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ.  โรงเรียน 
น้้าริดราษฎร์บ้ารุง 
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง  ตั้งแต่ วันที่           .
๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จนถึงวันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๘  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข                       
๐-๕๕๔๔-๗๐๒๓  ในวันและเวลาราชการ 
  ประกาศ    ณ    วันที่   ๑๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 (ลงชื่อ)………………  …………… 
 (นายวิษณุ  แสงรัศมี) 
 ต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง  



เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขท่ี    ๓๕ /๒๕๕๘ 
การซื้อ  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 

ตามประกาศโรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง  ลงวันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
..................................................................................................................................................... 

                         โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง  สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์   
เขต  ๑  ซึ่งต่อไปนี้  เรียกว่า  “โรงเรียน”  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง  ตามรายการ  ดังนี้ 
                      กลุ่มที่  ๑  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงส้าหรับโรงเรียนขนาดกลาง 
  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

                     ๑.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส้าหรับครู   จ้านวน  ๑  เคร่ือง 
                       ๒.  โทรทัศน์สีจอแบน(LED  TV)  ขนาดไม่ต่้ากว่า  ๕๐  นิ้ว     จ้านวน  ๑  เคร่ือง                                      

                      กลุ่มที่  ๒  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ประจ้าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗ 
                     ๑.  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส้าหรับครู   จ้านวน  ๓  เคร่ือง 
                       ๒.  โทรทัศน์สีจอแบน(LED  TV) ขนาดไม่ต่้ากว่า  ๕๐  นิ้ว      จ้านวน  ๓  เคร่ือง                                    

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้            
โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด  ดังต่อไปนี้ 

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาซื้อขาย 
 ๑.๔  แบบหนังสือค้้าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา) 
 ๑.๕  บทนิยาม 
        (๑)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (๒)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๖  แบบบัญชีเอกสาร  
        (๑)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
        (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

๑.๗  บัญชีรายชื่อผู้มีอ้านาจควบคุม 
๑.๘  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ 
๑.๙  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
๑.๑๐ แบบหนังสือมอบอ้านาจ 
  ฯลฯ 
 



๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ   
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น     
ศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้ 
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ   
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้   
 (๑)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ      หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง      
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัดให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (๒)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง    
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
 (๔) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 ส้าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีส้าเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ 
 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่  ๑  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) 
 
 
 
 



 ๓.๒ ส่วนที่  ๒   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)  แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ ๔.๔ 
 (๒)  หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
 (๓)  บัญชีเอกสารส่วนที่  ๒   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบ    
ในข้อ ๑.๖ (๒) 

๔. การเสนอราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ้านวนเงิน
ที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้าม)ี ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                     ๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม   และหรือราคาต่อหน่วย    และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้     
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือ
เป็นส้าคัญ     โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   
และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ      ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง 
              ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๔๕   วัน      นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา            
โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน  ๑๕ วัน  นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย 
     ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑ์ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 

 ส้าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส้าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส้าเนาถูกต้อง โดยผู้
มีอ้านาจท้านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ 
แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน้าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน ๑๐ วัน 
 ๔.๕  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา 
 
 
 



 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคา ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง    
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่ ๓๕/๒๕๕๘   ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๒๘  สิงหาคม  
๒๕๕๘  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง 
 เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)   และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการ ฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ      
การคัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ       
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  
และมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท้าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓  วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง ในวันที่   ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. 
เป็นต้นไป   
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาคร้ังนี้  โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการ
เปดิซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลง 
 
 



เพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้  เฉพาะใน
กรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
 ๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน 
 (๒)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส้าคัญ  หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
 (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้   
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ 
 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคา
ได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 ๕.๕  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ้านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  
รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็น  
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าไปโดยไม่สุจริต  
เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเป็นต้น 
 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๗  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ        
ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประการสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ ๑.๕ โรงเรียนมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ         
การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  ๔.๗ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา     
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซอง           
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
 
 
 



๖.  การท้าสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันท้าการ
ของทางราชการนับแต่วันที่ท้าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท้าสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  ก็ได ้
 ๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันท้า
การ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  ๖.๑  ผู้ชนะการสอบ
ราคาจะต้องท้าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  ๑.๓  กับโรงเรียนภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕  ของราคาสิ่งของที่สอบราคา
ได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑)   เงินสด 
 (๒)   เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องช้าระค่าธรรมเนียมการเรียก   
เก็บเงิน 
 (๓) หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุ
ใน     ข้อ  ๑.๔ 
 (๔) หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔ 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

๗. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  ๑๐  ให้คิดในอัตราร้อยละ  ๐.๒    ต่อวัน 

๘. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน    
ข้อ ๑.๓  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา  
ไม่น้อยกว่า    ๒   ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 
 
 
 
 



๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 ๙.๑  เงินค่าพัสดุส้าหรับการซื้อคร้ังนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ 
 การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ้างวด  หรือได้รับอนุมัติ
ให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ   หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ้ารุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
รายการแล้วเท่านั้น 
     ๙.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม 
สอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องน้าเข้ามา
โดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี  ดังนี้     
  (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  ต่อส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  
เช่นเดยีวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน
บรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑ ) หรือ ( ๒ ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖.๒ โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๙.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้าม)ี 
             ๑๐.  เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
 
 
     โรงเรียนน้้าริดราษฎร์บ้ารุง 
   วันที่  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
 
 


