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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

จ้างเหมาปรับปรุงหอประชุมแบบ100/27(ภัยพิบัติจากธรรมชาติ) 

โรงเรียนวังน ้าคู้ศึกษา   จังหวัดพิษณุโลก 

1.  ความเป็นมา 
             ด้วยโรงเรียนวังน ้ำคู้ศึกษำ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สังกัดส้ำนักงำนเขตพื นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 39  ซึ่งจัดกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปัจจุบันอำคำรหอประชุมสิขำลัยและอำคำร
ประกอบอื่นของโรงเรียนวังน ้ำคู้ศึกษำได้ได้รับผลกระทบจำกวำตภัยเมื่อเดือนพฤษภำคม 2563 ท้ำให้อำคำร
หอประชุมสิขำลัยอำคำรประกอบอ่ืนได้รับควำมเสียหำยภำยในตัวอำคำรเป็นอย่ำงมำก ในกำรนี ทำงโรงเรียนวังน ้ำ
คู้ศึกษำได้รับงบประมำณจัดสรรจำกคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั นพื นฐำน ในกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน
อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช้ำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัยซึ่งทำงโรงเรียนวังน ้ำคู้จักได้น้ำงบประมำณ
ดังกล่ำวมำใช้ซ่อมแซมหอประชุมสิขำลัยที่ได้รับควำมเสียหำยดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
2.  วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือนักเรียนได้มีอำคำรเรียนอำคำรประกอบที่มีคุณภำพ ปลอดภัย  เอื อต่อกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเต็ม
ศักยภำพ 
             2.2 เพ่ือให้โรงเรียนวังน ้ำคู้ศึกษำ มีอำคำรเรียนอำคำรประกอบที่สวยงำมร่มรื่นปลอดภัย สำมำรถใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้แก่นักเรียนได้เป็นอย่ำงดี 
    2.3 เพ่ือให้โรงเรียนวังน ้ำคู้ศึกษำได้มีหอประชุมที่สะอำดปลอดภัย มีควำมสวยงำม บริกำรแก่นักเรียน  
ชุมชน  และองค์กรภำยนอกที่เกี่ยว 
  
3.  คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำรและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำร  และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 

3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน และ/หรือต้องไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม  
   3.4  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำลไทย
เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำไมม่ีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น  
 3.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ  รำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้อง 
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4. คุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 ก้ำหนดส่งงำนเพ่ือตรวจรับงำนกำรซ่อมแซมอำคำรเรียนอำคำรประกอบก่อน 1 วัน ตำมคุณลักษณะ
เฉพำะที่ก้ำหนด 

4.2  ก้ำหนดงวดงำนและงวดเงินทั งหมด 1 งวด คือหลังจำกกำรส่งมอบงำนเมื่อแล้วเสร็จ 
 
 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
 
งานซ่อมแซมอาคารหอประชุมสิขาลัย 
 
 1.เปลี่ยนหลังคำเมทัลชีล หนำไม่น้อยกว่ำ 0.40 มม. (สีเขียว) จ้ำนวน 1,624 ตำรำงเมตร พร้อม
ติดตั งครอบมุมหลังคำทุกจุด    
 2.งำนรื อถอนกระเบื องลอนคู่พร้อมเก็บจัดเรียงกระเบื องที่รื อถอนเสร็จแล้วมำยังจุดก้ำหนดด้ำนล่ำง
อย่ำงเป็นระเบียบ  
 3. ติดตั งฝ้ำเพดำนยิปซั่มบอร์ด หนำ 9 มม. (คร่ำวโลหะชุบสังกะสี) ท้ำต่ำงระดับดังแบบแปลนท้ำฝ้ำ
แนบท้ำยนี พร้อมทำสีน ้ำที่ฝ้ำเพดำนทุกจุด   
 4. ติดตั งบำนประตูไม้สัก ขนำด 0.70 ม. X 2.00 ม.จ้ำนวน 2 จุด คือ ประตูห้องน ้ำหญิง-ชำยภำยใน
หอประชุมสิขำลัย พร้อมติดตั งชุดชักโครกและสำยช้ำระจ้ำนวน 6 ชุด 
 5. งำนไฟฟ้ำติดตั งโคมไฟตะแกรงอลูมิเนียมชนิดฝังฝ้ำเพดำน  LED จ้ำนวน 46 จุด ติดตั งโคมไฟดำว
ไลท์ชนิดฝังฝ้ำเพดำน  LED จ้ำนวน 28 จุด  ติดตั งสวิตซ์ไฟและเต้ำรับ พร้อมตู้โหลดเซนเตอร์3เฟส4สำย100แอม
12ช่องเพ่ือควำมคุมระบบไฟฟ้ำภำยในอำคำร 
 6. งำนทำสีปูนเก่ำผนังด้ำนข้ำงช่องลมภำยในด้วยสีน ้ำอะครีลิค ณ หอประชุมสิขำลัย พร้อมเก็บท้ำ
ควำมสะอำดบริเวณทำสีไม่ให้มีร่องรอยกำรเปื้อนสีที่ทำบนพื นกระเบื องด้ำนล่ำงของหอประชุม   
     
ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอประชุมสิขาลัย 
 1. จัดซื อและติดตั งพัดลมอุตสำหกรรมติดผนังขนำด 24 นิ ว จ้ำนวน 16 ตัว   
                2. จัดซื อและติดตั งปั๊มน ้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์เพ่ือสูบน ้ำใช้ในห้องน ้ำภำยในบริเวณหอประชุม จ้ ำน วน    

1 เครื่อง  
 3. ติดตั งชุดผ้ำม่ำนพร้อมรำง ขนำด4x4 เมตร จ้ำนวน 8 ชุด     
 4. จัดซื อโต๊ะหน้ำโฟเมก้ำหน้ำขำวขำแสตนแลสขนำด 60x180x75ซม."จ้ำนวน 10 ตัว 
 5. จัดซื อเก้ำอี พลำสติกมีพนักพิงไม่มีที่พักแขนสีขำวผลิตจำกพลำสติกอย่ำงดีขนำด51x45x81ซม.
  จ้ำนวน 85 ตัว 

 6. เก้ำอี โครงเหล็กชุบโครเมี่ยมบุนวมหุ้มหนัง PVCมีพนักพิงไม่มีที่พักแขนขนำด51x59x60ซม. 
จ้ำนวน 15 ตัว    
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5. ระยะเวลาด้าเนินการ      
ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ   
ภำยใน  60  วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

7. วงเงินในการจัดซื อ   
ภำยในวงเงิน   1,293,800 บำท (หนึ่งล้ำนสองแสนเก้ำหมื่นสำมพันแปดร้อยบำทถ้วน)  

6. การรับประกัน 
รับประกันคุณภำพ 1 ปี 

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย  
   เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่  
     1)  ทางไปรษณีย์  :   ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนวังน ้ำคู้ศึกษำ 
    88 หมู่ 4  ต้ำบลวังน ้ำคู้ 
    อ้ำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 
 2)  ทางโทรศัพท์ :  055-906107  
 3)  ทางเว็บไซต์โรงเรียนวังน ้าคู้ศึกษา  : http://wnks.ac.th 
 4)   Email Address :    wangnamkoosuksa@gmail.com 
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-ร่ำง- 
ประกำศโรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ 

เรื่อง   ประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
----------------------------- 

 โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ    มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื อชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์  จ้ำนวน  3  ระบบ   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตำมรำยกำรดังนี  
 1.  ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  จ้ำนวน  1  ระบบ 
 2.  ชุดอุปกรณร์ะบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ห้องเรียนพิเศษ)  จ้ำนวน  1  ระบบ 
 3.  ชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ห้องเรียนปกติ)  จ้ำนวน  1  ระบบ 
 โดยโรงเรียนจะลงนำมในสัญญำซื อได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับเงินโอนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดพิษณุโลกแล้ว โดยโรงเรียนสำมำรถยกเลิกกำรจัดหำได้  หำกไม่ได้รับกำรโอนเงินงบประมำณจำกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
 ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี  

1. เป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำลไทย  เว้นแต่รัฐบำลของ          

ผู้เสนอรำคำได้มีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ที่เข้ำเสนอรำคำให้แก่โรงเรียน และไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้เสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวด
รำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำร
ประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  
 ก้ำหนดยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ........................................  
ระหว่ำงเวลำ  ........................ น. ถึงเวลำ ................ น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินรำช
พิทยำ อ้ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  และประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกในกำรเข้ำเสนอรำคำในวันที่ 
......................................... เวลำ 10.00 น. ก้ำหนดให้เสนอรำคำในวันที่ ....................... ตั งแต่เวลำ ......................... น.   
 ผู้สนใจตดิต่อขอซื อเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรำคำชุดละ 1,000  บำท 

(หนึ่งพันบำทถ้วน) ได้ที่ห้องพัสดุ อำคำรเรียนศรีศำสดำ โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ อ้ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่ำงวันที่ 
........................................... ถึงวันท่ี  ...........................................      หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 055-304180 หรือ 055-
304182 ในวันและเวลำรำชกำร หรือท่ี  http://school.obec.go.th/puttha/หรือ  www.obec.go.th  หรือ  www.gprocurement.go.th  
                               

  ประกำศ  ณ  วันที่  ..........  เดือน  ........................  พ.ศ.  ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.or.th/


- 5 - 

-ร่าง- 
เอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่........./2554 

การซื อชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 

ลงวันที่…………………………………………………………………..         
----------------------------------------- 

โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ “โรงเรียน” มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำซื อ   
ชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 3 ระบบ   ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมรำยกำรดังนี  
 

ที ่ รำยกำร จ้ำนวน 
1 ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์ปฏิบัติกำรระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ 
2 ชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ห้องเรียนพิเศษ) 1 ระบบ 
3 ชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์(ห้องเรียนปกติ) 1 ระบบ 

 

ซึ่งพัสดุที่จะซื อนี ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำน
ได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมท่ีก้ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี  โดยมีข้อแนะน้ำและข้อก้ำหนด ดังต่อไปนี  

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1  รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
 1.2  แบบใบยื่นข้อเสนอกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3  หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.4  แบบสัญญำซื อขำย 
 1.5  แบบหนังสือค ้ำประกัน 
        (1) หลักประกันซอง 
            (2) หลักประกันสัญญำ 
 1.6  บทนิยำม 
        (1) ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
        (2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
 1.7  แบบบัญชีเอกสำร 
        (1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 
        (2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 

 1.8  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
 1.9  บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
 1.10 บัญชีรำยชื่อผู้มีอ้ำนำจควบคุม 

2. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
2.1  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำร  และได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
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2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกำศประกวดรำคำซื อ
ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 
1.6 

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
    (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ้ำนำจควบคุม พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจ้ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ้ำกัด ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ้ำนำจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรอง
ส้ำเนำถูกต้อง 

 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   ให้ยื่นส้ำเนำ
บัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้นั น ส้ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้ำเนำถูกต้อง 

 (3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่น
ส้ำเนำสัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมท่ีระบุไว้ใน (1) 

 (4) ส้ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม   
 (5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั งหมดท่ีได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.7 (1) 
3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
 (1)  แคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ตำมข้อ 4.4 
 (2)  หนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  โดยต้องลงนำมพร้อม

ประทับตรำ (ถ้ำม)ี 
     (3)  หนังสือมอบอ้ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย   ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำมอบ

อ้ำนำจให้บุคคลอื่นท้ำกำรแทน 
 (4)  หลักประกันซอง ตำมข้อ 5 
      (5)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั งหมดท่ีได้ยื่นตำมแบบในข้อ 1.7 (2) 

4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอตำมแบบที่ก้ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำร

ทำงอิเล็กทรอนิกส์นี  และหนังสือแสดงเงื่อนไขกำรซื อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน   ลงลำยมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำให้ชัดเจน 

 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องเสนอก้ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 60 วัน นับแต่วันยืนรำคำสุดท้ำย ดดย
ภำยในก้ำหนดยืนรำคำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนกำรเสนอรำคำมิได้    
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 4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องก้ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุไม่เกิน  60 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
ซื อขำย 

 4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องส่งแคตตำล็อกและหรือแบบรูปรำยกำรละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ
ของชุดอุปกรณ์ระบบห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์  ไปพร้อมเอกสำรส่วนที่ 1 และเอกสำรส่วนที่ 2 เพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำหลักฐำนดังกล่ำวนี โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 

 ส้ำหรับแคตตำล็อกที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส้ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส้ำเนำถูกต้อง โดยผู้มี
อ้ำนำจท้ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำ มีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตำล็อก ผู้
ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องน้ำต้นฉบับมำให ้คณะกรรมกำรประกวดรำคำ ตรวจสอบภำยใน  3  วัน 

 4.5 ก่อนยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำควรตรวจดู
ร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำทั งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตำมเงื่อนไขในเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะต้องยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์   
(ข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค) ในวันที่ ........................................................   ระหว่ำงเวลำ ............. ถึง  ...............  น . 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษำ อำคำรชินสีห์ โรงเรียนพุทธชินรำชพิทยำ อ้ำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ประกำศรำยชื่อผู้
มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกในกำรเข้ำเสนอรำคำในวันที่ ................................. เวลำ .................... น.  และก้ำหนดให้
เสนอรำคำในวันที่ ....................................... ตั งแต่เวลำ .................................... น.  

  เมื่อพ้นก้ำหนดเวลำยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับ
เอกสำรเพิ่มเติมโดยเด็ดขำด 

  คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะด้ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละ
รำยว่ำเป็น  ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืนหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำง    ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมข้อ 1.6 (1) ณ 
วันประกำศประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่  พร้อมทั งตรวจสอบข้อเสนอตำม ข้อ 3.2 และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอรำคำแต่ละรำยทรำบผลกำรพิจำรณำเฉพำะของตน ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อ่ืนใดที่มีหลักฐำนว่ำ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรับทรำบแล้ว 

 หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำก่อน หรือในขณะที่มีกำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์
ว่ำ มีผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.6 (2) คณะ
กรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั นออกจำกกำรเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ  และโรงเรียนจะ
พิจำรณำลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ งงำน 

 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนกำรคัดเลือกเบื องต้น เพรำะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืนหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอ
รำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  หรือผู้ประสงค์จะ
เสนอรำคำที่ไม่ผ่ำนคุณสมบัติทำงด้ำนเทคนิค อำจอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำวต่อหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำพัสดุภำยใน 3 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรประกวดรำคำ กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้ำหน่วยงำนที่จัดหำพัสดุให้
ถือเป็นที่สุด 

 หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรประกวดรำคำว่ำ กระบวนกำรเสนอรำคำซื อทำงอิเล็กทรอนิกส์
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อำจด้ำเนินกำรต่อไปให้แล้วเสร็จภำยในเวลำที่ก้ำหนดไว้ คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะสั่ง
พักกระบวนกำรเสนอรำคำ โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอรำคำพบปะหรือติดต่อสื่อสำรกับบุคคลอ่ืนและเมื่อแก้ไข
ข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้ำเนินกระบวนกำรเสนอรำคำต่อไปจำกขั นตอนที่ค้ำงอยู่ภำยในเวลำของกำรเสนอรำคำที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนกำรเสนอรำคำ แต่ต้องสิ นสุดกระบวนกำรเสนอรำคำภำยในวันเดียวกัน  เว้นแต่
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คณะกรรมกำรประกวดรำคำเห็นว่ำกระบวนกำรเสนอรำคำจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ำยหรือข้อขัดข้องไม่อำจแก้ไขได้  
ประธำนคณะกรรมกำรประกวดรำคำจะสั่งยกเลิกกระบวนกำรเสนอรำคำและก้ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่เพ่ือ
เริ่มต้นกระบวนกำรเสนอรำคำใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอรำคำทุกรำยที่อยู่ในสถำนที่นั นทรำบ 

 คณะกรรมกำรประกวดรำคำสงวนสิทธิในกำรตัดสินใจด้ำเนินกำรใด ๆ ระหว่ำงกำรประกวดรำคำฯ 
เพ่ือให้กำรประกวดรำคำฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทำงรำชกำร 

4.7   ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำจะต้องปฏิบัติดังนี  
  (1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือเงื่อนไขกำรซื อและกำรจ้ำงด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ได้ยื่นมำพร้อมกับซองข้อเสนอทำงเทคนิค 

 (2) รำคำสูงสุดของกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 4,120,000
บำท (สี่ล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 

 (3) รำคำท่ีเสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม  และภำษีอ่ืนๆ (ถ้ำม)ี รวมค่ำใช้จ่ำยทั งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 

 (4) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนจะต้องมำลงทะเบียนเพ่ือเข้ำสู่กระบวนกำรรำคำตำมวัน เวลำ 
และสถำนที่ท่ีก้ำหนด 

 (5) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่มำลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้ำสู่ระบบ 
 (6) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องด้ำเนินกำรสอบรำคำ โดยรำคำที่เสนอใน

กำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ำกว่ำรำคำสูงสุดในกำรประกวดรำคำฯ 
 และเมื่อกำรประกวดรำคำฯ  เสร็จสิ นแล้วจะต้องยืนยันรำคำต่อผู้ ให้บริกำรตลำดกลำง

อิเล็กทรอนิกส์ รำคำที่ยืนยันจะต้องตรงกับรำคำที่เสนอหลังสุด 
 (7) ห้ำมผู้มีสิทธิเสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ และเมื่อกำรประกวดรำคำฯ เสร็จสิ นแล้วจะต้อง

ยืนยันรำคำต่อผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ รำคำที่ยืนยันจะต้องตรงกับรำคำที่เสนอหลังสุด 
 (8) ผู้มีสิทธิเสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะกำรเสนอรำคำ ต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยใน

กำรให้บริกำรเสนอรำคำทำงอิเล็กทรอนิกส์ และค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของผู้ให้บริกำรตลำดกลำงอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั งนี จะแจ้งให้ทรำบในวันเสนอรำคำ 

5. หลักประกันซอง 
 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องวำงหลักประกันซองพร้อมกับกำรยื่นซองเอกสำรทำงด้ำนเทคนิค   จ้ำนวน 
............................................ บำท (............................................................) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลำ
กำรค ้ำประกันตั งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ นสุดกำรยืนรำคำ โดยใช้หลักประกัน
ให้ใช้อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี  

 5.1 เงินสด 
 5.2 เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทำงด้ำนเทคนิค 

หรือก่อนหน้ำนั นไม่เกิน 3 วันท้ำกำรของทำงรำชกำร 
       5.3 หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบหนังสือค ้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 
 5.4 หนังสือค ้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให ้

ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย 
ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค ้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1) 

 5.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 หลักประกันซองตำมข้อนี  โรงเรียนจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำหรือผู้ค ้ำประกันภำยใน 15 วัน

นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำ
ต่้ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
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 กำรคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 
6.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

 6.1 ในกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์นี  โรงเรียนจะพิจำรณำตัดสินด้วยรำคำรวม 
 6.2 หำกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอ

รำคำไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
ตำมข้อ 4 แล้ว คณะกรรมกำรประกวดรำคำจะไม่รับพิจำรณำข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั น เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สำระส้ำคัญ ทั งนี  เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
เท่ำนั น 

 6.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี  
  (1) ไม่ปรำกฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยนั น ในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำร
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
  (2) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไข ที่ก้ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส้ำคัญ หรือมีผลท้ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอ่ืน 

 6.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือในกำรท้ำสัญญำ 
คณะกรรมกำรประกวดรำคำ หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ ชี แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท้ำสัญญำ หำก
หลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 6.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่้ำสุด    หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั งหมดก็
ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื อในจ้ำนวน หรือขนำดหรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำร
ประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดซื อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจำรณำ  ทั งนี  เพ่ือ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นส้ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขำด ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด  ๆ มิได้ รวมทั งโรงเรียนจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอรำคำเป็นผู้ทิ งงำน ไม่ว่ำจะเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่ได้รับกำร
คัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท้ำกำรโดยไม่สุจริต  เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ  หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 

 6.6  ในกรณีท่ีปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ว่ำ ผู้
ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์
จะเสนอรำคำรำยอ่ืน หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่ำงผู้ประสงค์จะเสนอรำคำกับผู้ให้บริกำรตลำดกลำง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกำศประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอรำคำที่
กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ  1.6 โรงเรียนมีอ้ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้
ประสงค์จะเสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว และโรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ
รำยนั นเป็นผู้ทิ งงำน 

7.  การท้าสัญญาซื อขาย 
 7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้ำ) สำมำรถส่งมอบสิ่งของ

ได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันท้ำกำรของทำงรำชกำรนับแต่วันที่ท้ำข้อตกลงซื อ โรงเรียนอำจจะพิจำรณำจัดท้ำข้อตกลง
เป็นหนังสือ แทนกำรท้ำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้ 

 7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภำยใน 5 วันท้ำกำรของทำงรำชกำร หรือโรงเรียนเห็นว่ำไม่สมควรจัดท้ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ 7.1  
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ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท้ำสัญญำซื อขำย ตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.4 
หรือในกรณีที่หน่วยงำนระดับโรงเรียนที่รวมกันประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะกำร
ประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ท้ำสัญญำกับโรงเรียนเจ้ำของงบประมำณแต่ละโรงเรียนโดยตรงกับ
โรงเรียนภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ้ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 
ของรำคำสิ่งของที่ประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท้ำสัญญำ  โดยใช้
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี  

 (1) เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำย ให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ท้ำสัญญำหรือ ก่อนหน้ำนั นไม่

เกิน 3 วันท้ำกำรของทำงรำชกำร 
 (3) หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค ้ำประกัน ดังระบุในข้อ 
1.5 (2) 

 (4) หนังสือค ้ำประกันของบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้
ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่ง
ได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค ้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.5 (2) 

 (5) พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นจำกข้อผูกพัน

ตำมสัญญำซื อขำยแล้ว 
8.   อัตราค่าปรับ 
      ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื อขำยข้อ 10 ให้คิดในอัตรำร้อยละ  0.20  ต่อวัน 
9.   การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะกำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้ำ

สัญญำซื อขำย ตำมแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช้ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื อขำยที่
เกิดขึ นภำยในระยะเวลำ  รับประกันเป็นเวลำ  1  ปี  นับถัดจำกวันที่ผู้ซื อรับมอบ โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำร
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน  15  วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช้ำรุดบกพร่อง 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
     10.1 เงินค่ำพัสดุส้ำหรับกำรซื อครั งนี  ได้มำจำกเงินงบประมำณประจ้ำปี 2554 ตำมโครงกำรขอรับ

กำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลกจ้ำนวน  4,000,000 บำท ( สี่ล้ำนบำท)และเงินอุดหนุนรำย
หัวนักเรียนจ้ำนวน  120,000 บำท (หนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน)  รวมทั งสิ น 4,120,000  บำท  
(สี่ล้ำนหนึ่งแสนสองหมื่นบำทถ้วน) 

                กำรลงนำมในสัญญำจะกระท้ำได้ ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินจำกงบประมำณประจ้ำปี 
2554 ตำมโครงกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิษณุโลก  และเงินอุดหนุนรำยหัวนักเรียน  
ของโรงเรียนแล้วเท่ำนั น 

     10.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย และได้ตกลงซื อสิ่งของตำม
กำรประกวดรำคำซื อด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน้ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั นต้องน้ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้
ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก้ำหนด ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี  

 (1)  แจ้งกำรสั่งหรือน้ำสิ่งของที่ซื อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมกำรขนส่งทำงน ้ำ
และพำณิชยนำวี ภำยใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง หรือซื อของจำกต่ำงประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคม ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
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 (2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมกำรขนส่งทำงน ้ำและพำณิชยนำวีให้บรรทุก
สิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 

 (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณชิยนำวี 

 10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำซึ่งได้ยื่นเอกสำรประกวดรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ต่อโรงเรียน
ฯ แล้วจะถอนตัวออกจำกกำรประกวดรำคำฯ มิได้ และเมื่อได้รับกำรคัดเลือกให้เข้ำเสนอรำคำแล้วต้องเข้ำร่วม
เสนอรำคำด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ตำมเงื่อนไขที่ก้ำหนดใน ข้อ 4.7 (3) (4) และ (5) มิฉะนั นโรงเรียนจะริบ
หลักประกันซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั งอำจพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ ง
งำนได ้หำกมีพฤติกรรมเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

 10.4 ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำซึ่งโรงเรียนได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรก้ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 โรงเรียนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค ้ำประกัน
ซองทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน  (ถ้ำมี) รวมทั งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ งงำนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 

10.5 โรงเรียนมีสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้ำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไปตำมควำมเห็น 
ของส้ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 

 
 

โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 
 
 


