
 

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๒/๒๕๕๘ 
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ 

ตามประกาศ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

...................................................... 

                 โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  
     

                 ระบบคอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปีงบประมาณ 2556 และ 2557 จ านวน ๑๐ ชุด 
 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท ้ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมากอ่น ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี ้
                  
                  ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสญัญาซือ้ขาย 
                       ๑.๔ แบบหนงัสือค้ าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสญัญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพสัดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาที่มผีลประโยชนร์่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
  

                  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มอีาชีพขายพัสดุที ่สอบราคาซือ้ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถกูระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนช่ือแล้ว หรือไมเ่ป็นผู้ที่ได้รบัผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสัง่ใหส้ละสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                       ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ีคุณสมบัตเิบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียน 
                  
                  ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบิคุคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามญัหรอืห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 



                                        (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีที่ผูเ้ข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิตบิุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี ้
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอ านาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเ้สนอราคามอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนที ่๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) 
                  
                  ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินทีเ่สนอ
ต้องระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนงัสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่สง่
มอบพสัดุให ้ณ  โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
                                ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได ้
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุไมเ่กิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซื้อขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาลอ็ก และหรือแบบรปูรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อ
ประกอบการพจิารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                ส าหรับแค็ตตาลอ็กที่แนบให้พจิารณา หากเป็นส าเนารปูถ่ายจะต้องรบัรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มอี านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนย่ืนซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไข
ในเอกสาร สอบราคา 
 



                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๖ และ 
๒๕๕๗ โดยระบุไว้ทีห่น้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที ่๒/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าที ่ในวันที่ ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ โรงเรียนประถมฐานบิน
ก าแพงแสน 
                                เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไมร่ับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม ่และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปดิซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีม่ีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผูเ้สนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาที่มสีิทธิได้รับการคัดเลือก และ
โรงเรียนจะพจิารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคาราย
นั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ิเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ี
ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นทีสุ่ด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทีม่ีสทิธิได้รับการ
คัดเลือกดงักล่าวข้างต้น ณ โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอทุธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุใหม้ีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อทุธรณ์ และเห็นว่าการยกเลกิการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
                  
                  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี ้โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะ
ไม่รับพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรอืผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
โรงเรียนเท่านั้น 
                       ๕.๓ โรงเรียนสงวนสทิธ์ิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี ้
                                (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายน้ัน ในบัญชีผู้รบัเอกสาร สอบราคา หรอืในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของโรงเรียน 
                                (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึง่อย่าง
ใด หรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น
สาระส าคัญ หรือมผีลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้เสนอราคารายอื่น 
                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือ



พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียน มีสิทธ์ิใหผู้้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจรงิอื่นใดทีเ่กี่ยวข้องกบัผูเ้สนอราคา
ได ้โรงเรียนมีสทิธิที่จะไม่รบัราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิทีจ่ะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรอืราคาทีเ่สนอทั้งหมดก็
ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบ
ราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได ้สุดแต่จะพจิารณา ทั้งนีเ้พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ไดร้ับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไมสุ่จริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเทจ็ หรอืใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรอืนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผูเ้สนอราคาที่มสีิทธิได้รบั
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผูเ้สนอราคาทีม่ีผลประโยชนร์่วมกันกบัผูเ้สนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาทีก่ระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ ๑.๕ โรงเรียนมีอ านาจที่จะตัดรายช่ือผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิได้รบัการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศ
รายช่ือตามข้อ ๔.๖ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได ้
                  
                  ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสญัญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญา
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดร้ับแจ้งและจะตอ้งวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที ่สอบราคาได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่ าสญัญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน ๓ วัน ท าการ 
                                (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสอืค้ าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกจิการเงินทุนเพือ่การพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกันน้ีจะคืนให้โดยไมม่ีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้น
จากข้อผกูพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                  
 



                  ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตรารอ้ยละ ๐.๒ ต่อวัน 
                  
                  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเปน็หนังสือ หรอืท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ป ีนับถัดจากวันทีผู่้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพรอ่ง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดสุ าหรับการซือ้ครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อโรงเรียนไดร้ับอนมุัติเงินค่าพสัดุจาก เงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เมื่อโรงเรียนได้คัดเลอืกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคา
ซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มเีรอืไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรบัขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้ 
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของทีซ่ือ้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรอือื่นได้ 
                                (๒) จัดการใหส้ิ่งของที่ซือ้ขายดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทยหรือเรอืที่มสีิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าใหบ้รรทกุสิง่ของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันกอ่นบรรทกุของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรอือื่น 
                                (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรบัผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึง่โรงเรียนได้คัดเลอืกแล้วไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้
ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ โรงเรียนสงวนสทิธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
  

โรงเรียนประถมฐานบินก าแพงแสน 
  

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
 


