
         
เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขท่ี 1/2558   

สอบราคาซ้ือครุภณัฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง 
ตามประกาศโรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง 

                              ลงวนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 
     ------------------------- 

  ดว้ย โรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่ “โรงเรียน” มีความประสงคจ์ะสอบราคา
ซ้ือครุภณัฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพว่ง ตามรายการดงัน้ี 
  1. ปีงบประมาณ 2556 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง   จ านวน 1 ชุด 
   2. ปีงบประมาณ 2557 ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง   จ านวน 6 ชุด 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยูใ่น
สภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที   และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี   โดยมี 
ขอ้แนะน า  และขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาซ้ือขาย 
1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนัสัญญา 

(1) หลกัประกนัสัญญา 
(2) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 

       1.5 บทนิยาม 
(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

     1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2 

                           2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ   
2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ  

และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคล  หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน   ณ   
วนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม 
ขอ้  1.5 
       
 



 
 
      2.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั    ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม 

ข้ึนศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
        2.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของโรงเรียน 
              2.6  เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้ าเนินการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศ์ูนยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ         

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยก 

ไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนท่ี  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
(ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง 

การจดทะเบียนนิติบุคคล   บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ   ผูมี้อ  านาจควบคุม    พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  
          (ข)  บริษทัจ ากดัหรือบริษทัมหาชนจ ากดั   ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  และบญัชี 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่   พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล   
ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น    ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน  (ถา้มี)   
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ 
ส าเนาสัญญาการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

  (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  (5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตามแบบ 

ในขอ้  1.6 (1) 
3.2 ส่วนท่ี  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  ตามขอ้  4.4 
 (2)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา 

มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตามแบบ 
ในขอ้  1.6(2) 
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4.  การเสนอราคา  
     4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ใบเสนอราคา ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี   โดย 

ไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งส้ิน   และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น   ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน    
จ  านวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร    โดยไม่มีการขดูลบ หรือ แกไ้ข  หากมีการขดูลบ  
ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว   
โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคา 
ใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั 
ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน   ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน   ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน   และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ ณ โรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง 
       ราคาท่ีเสนอจะตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา         
โดยภายในก าหนดยืนราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน 20 วนั  นบัถดัจาก 
วนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย 

      4.4  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะ 
เฉพาะของครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่ง ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา    
หลกัฐานดงักล่าวน้ี โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

     ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา   หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยผูมี้อ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดู 
ตน้ฉบบัแคตตาล็อก   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตรวจสอบ 
ภายใน 3 วนั                       

    4.5  ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะ 
เฉพาะ ฯลฯ   ใหถ่ี้ถว้น และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไข 
ในเอกสารสอบราคา 

     4.6  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา       โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่     “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขที ่1/2558”   ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา  ตั้งแต่วนัท่ี 3 สิงหาคม 2558 ถึงวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2558 ระหวา่งเวลา  08.30 น.  ถึงเวลา 16.30 น. ณ โรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง ในวนัท าการของทางราชการ 

 เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้    จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละราย 

วา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้  1.5 (1 )    ณ   วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่   และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ 

ราคาวา่  มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.5(2)  และ 
คณะกรรมการฯ   เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ   
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ 
การคดัเลือก     และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ  จะ
วนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และ 
มิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี 
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการ 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน   
 3  วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวง 
ใหถื้อเป็นท่ีสุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ 
การคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้   ณ โรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.    
เป็นตน้ไป 
  การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5 ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา  
เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ และใน
กรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์   และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคา ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่   ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

5.  หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
       5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ยราคาต่อรายการ และราคา 
ต่อรายการตอ้งไม่เกินราคากลางท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

     5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3   หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้  คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น    เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย   
หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั   ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณา
เห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
       5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
              (1 )  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือในหลกัฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

            ( 2 ) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา 
อยา่งหน่ึงอยา่งใด   หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
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                                        (3 )  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น 
สาระส าคญั    หรือมีผลท าให้เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                                        (4 ) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก  เติม  แกไ้ข   เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได ้
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
                                  5.4  ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือโรงเรียน มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง    สภาพ   ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูเ้สนอราคาได ้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม 
หรือไม่ถูกตอ้ง   

5.5  โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคา 
ท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ 
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด   ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้
รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคา 
ท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่ การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอ
ราคาอนัเป็นเทจ็  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็นตน้ 
        5.6 ในกรณีท่ี ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงั จากการเปิดซองสอบราคาวา่  ผูเ้สนอราคา   ท่ีมี
สิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้  ตามขอ้  4.6  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบั 
ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้  1.5 โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.6 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
               ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่    ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
       6.1  ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคา  สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนั 
ท าการของทางราชการ  นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ โรงเรียนจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทน 
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้  1.3  ก็ได ้

6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนั 
ท าการของทางราชการ  หรือโรงเรียน เห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   ตามขอ้  6.1   ผูช้นะการ 
สอบราคาจะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3  กบัโรงเรียน ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ี
ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญา เป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ หา้ ( 5 % )  ของราคาส่ิงของ 
ท่ีสอบราคาได ้ ให้โรงเรียนยึดถือไวใ้นขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
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       (1 )  เงินสด 

(2 ) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน    
3 วนัท าการของทางราชการ 
       (3 )  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุ 
ในขอ้ 1.4(1)   
       (4 )  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทั 
เงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ท่ีไดรั้บอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย ์และประกอบ
ธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ  ทราบแลว้  
โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  1.4(1) 

     (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา 
(ผูข้าย)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 
  7.  อตัราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ้  10  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.2  ต่อวนั 
  8.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
       ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ    หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุ
ในขอ้  1.3  แลว้แต่กรณี   จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน 
15  วนันบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
 9.1  เงินค่าพสัดุส าหรับการจดัซ้ือคร้ังน้ี  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือโรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวด หรือไดรั้บอนุมติั 
ใหใ้ชเ้งินเพิ่มเติม  หรือสมทบ  หรือไดรั้บอนุมติัใหใ้ชเ้งินบ ารุงการศึกษา  หรือไดรั้บอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลง 
รายการแลว้เท่านั้น 
 9.2  เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
ประกาศสอบราคาซ้ือแลว้    ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่ง หรือน าส่ิงของดงักล่าว  เขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้ง
น าเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่    และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
พาณิชยน์าว ี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี   ภายใน  7  วนั   นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ    
เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
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(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียว 
กบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย    เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยน์าวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย    ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นวา่นั้น  ก่อนบรรทุกลง
เรืออ่ืน   หรือเป็นของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)   ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 

9.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา 
ท่ีทางราชการก าหนดไวใ้น  ขอ้  6 โรงเรียนอาจจะพิจารณาเรียกร้องให ้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี)                                                                                                   
 รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูล้ะทิ้งงานตามรายละเอียดของทางราชการ 

9.4 โรงเรียน สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญา 
ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 
                                                                      ลงช่ือ ……………………………หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
                   (นางวีรวรรณ  เล็กวงษ)์ 
               โรงเรียนสามคัคีราษฎร์บ ารุง 
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