
       ประกาศโรงเรียนท่าทองพิทยาคม   
เร่ือง  สอบราคาซื้อครุภณัฑ์การศึกษา/ห้องปฏบิัตกิาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 
__________________________ 

 ดว้ยโรงเรียนท่าทองพิทยาคม  ไดรั้บมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี 22/2546   สัง่ ณ วนัท่ี   8กรกฎาคม 
2546   มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา/ห้องปฏิบติัการ  จ านวน 1 ชุด  
 รวม 20 รายการ  ดงัน้ี 
 1.  เตาแก๊สพร้อมเตาอบ                                                      จ านวน  1  ชุด 
 2.  เคร่ืองนวดแป้ง                                                             จ านวน  1  ชุด 
 3.  เคร่ืองขยายเสียงขนาด 150 w พร้อมล าโพง               จ านวน  2  ชุด 
                            และ อุปกรณ์ประกอบ 
                      4.  ชุดการเรียนรู้เทคโนโลยกีารออกแบบหุ่นยนต ์                     จ านวน  1  ชุด 
                      5.  เคร่ืองโปรเจคเตอร์                                                                จ านวน  2  เคร่ือง  
                      6.  เคร่ืองฉายทึบแสง                                                                  จ านวน  3  เคร่ือง 
                      7.  ชุดการศึกษาเร่ืองเซลลแ์ละการแบง่เซลล ์                             จ านวน  1  ชุด 
                      8.  กลอ้งจุลทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบพกพา                                  จ านวน  1  ชุด 
                      9.  ชุดกลอ้งส่องทางไกลพร้อมเลนส์                                          จ านวน  1  ชุด 
                     10.  ชุด MOLECULAR MODELS                                              จ านวน  1  ชุด 
                     11.  ชุด ELECTROLYSIS                                                           จ านวน  1  ชุด 
                     12.  ชุดการทดลองวิทยาศาสตร์                                                   จ านวน  1  ชุด 
                     13.  ชุดการทดลองไฟฟ้า                                                              จ านวน  1  ชุด 
                     14.  ชุดการทดลองการวดั                                                             จ านวน  1  ชุด 
                     15.  ชุดการทดลองการเคล่ือนท่ีในแนวตรงและการเคล่ือนท่ี       จ านวน  1  ชุด 
                            แบบต่างๆ 
                     16.  ชุดการทดลองคล่ืน                                                                จ านวน  1  ชุด 
                     17.  ชุดการทดลองงาน พลงังานและโมเมนตมั                            จ านวน  1  ชุด 
                     18.  ชุดการทดลองแสง                                                                 จ านวน  1  ชุด 
                     19.  ชุดการทดลองเสียง                                                                จ านวน  1  ชุด 
                     20.  ชุดการทดลองสมบติัเชิงกลของสาร                                      จ านวน  1  ชุด 
 



             ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั    ดงัต่อไปน้ี 
 1.  เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
 2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ 
 3.  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาไดมี้ค าสัง่ให้สละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
 4.  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาให้แก่โรงเรียน 
ท่าทองพิทยาคม  ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 
  ก าหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วนัท่ี  21  กุมภาพนัธ์  2556   ถึงวนัท่ี  7  มีนาคม  2556 
ระหว่างเวลา 08.30น.  ถึง 16.00 น.   เวน้วนัหยดุราชการ  ณ  โรงเรียนท่าทองพิทยาคม  (ไม่รับซองสอบราคาทาง
ไปรษณีย)์ และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี 11  มีนาคม  2556   ตั้งแต่เวลา 09.00  น. ณ ห้องประชุม  โรงเรียน
ท่าทองพิทยาคม 
 ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือไดท่ี้โรงเรียนท่าททองพิทยาคม ตั้งแต่วนัท่ี 21  กุมภาพนัธ์  
2556    ถึงวนัท่ี  7  มีนาคม  หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข 0-5533-3034-6  ในวนัและเวลาราชการ 
  

 ประกาศ  ณ  วนัท่ี  20  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ 2556 
 
 
    (ลงช่ือ)....................................................... 
          (นายสุริยา  จนัทิมา) 
                         ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        เอกสารสอบราคาซ้ือ เลขที ่1/2556 
การซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา / หอ้งปฏิบตัิการ 
ตามประกาศโรงเรียนท่าทองพทิยาคม 

                                ลงวนัที่ 20  กุมภาพนัธ ์ 2556 
     ------------------------- 

  ดว้ย โรงเรียนท่าทองพทิยาคม ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกว่า “โรงเรียน”  มีความประสงคจ์ะสอบ
ราคาซ้ือครุภณัฑก์ารศึกษา / หอ้งปฏิบตัิการ  จ  านวน   1   ชุด 

ซ่ึงพสัดุที่จะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ   อยูใ่น
สภาพที่จะใชง้านไดท้นัที   และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี   โดยมี 
ขอ้แนะน า  และขอ้ก าหนด  ดงัต่อไปน้ี 

1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสญัญาซ้ือขาย  
1.4  แบบหนงัสือค ้าประกนัสญัญา (หลกัประกนัสญัญา) 

       1.5 บทนิยาม 
(1) ผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

     1.6  แบบบญัชีเอกสาร 
(1) บญัชีเอกสารส่วนที่  1 
(2) บญัชีเอกสารส่วนที่  2 

                           2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
2.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที่สอบราคาซ้ือ   
2.2  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการ  

และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  หรือไม่เป็นผูท้ี่ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคล  หรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตาม 
ระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน   ณ   
วนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตาม 
ขอ้  1.5 
      2.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั    ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอม 
ขึ้นศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 



3. หลักฐานการเสนอราคา 
     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยก 

ไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
3.1 ส่วนที่  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) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล   
ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น    ส าเนาขอ้ตกลงที่แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน  (ถา้มี)   
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ 
ส าเนาสญัญาการเขา้ร่วมคา้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใด 
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย ก็ให้ยืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  
ใหย้ืน่เอกสารตามที่ระบุไวใ้น (1) 

  (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
  (5)  บญัชีเอกสารส่วนที่ 1  ทั้งหมดที่ไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตามแบบ 

ในขอ้  1.6 (1) 
3.2 ส่วนที่  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 

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

มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บญัชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตามแบบ 
ในขอ้  1.6(2) 
  4.  การเสนอราคา  

     4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ใบเสนอราคา ตามแบบที่ก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี   
โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งส้ิน   และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น   ลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาให้
ชดัเจน    จ  านวนเงินที่เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร    โดยไม่มีการขดูลบ หรือ แกไ้ข  หากมี



การขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว้
ดว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพยีงราคาเดียว   
โดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขที่ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคา 
ใหถู้กตอ้ง  ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่
ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน   ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีอากรอ่ืน   ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให้  ณ  โรงเรียนท่าทองพทิยาคม 
ราคาที่เสนอจะตอ้งก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 90  วนั  นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนด
ยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที่ตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน  45  วนั  นบัถดัจาก 
วนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย 

      4.4  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อก   และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะ 
เฉพาะของครุภณัฑก์ารศึกษา / หอ้งปฏิบตัิการ  ไปพร้อมใบเสนอราคาเพือ่ประกอบการพจิารณา    หลกัฐาน
ดงักล่าวน้ี โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพ้จิารณา   หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
โดยผูมี้อ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงคจ์ะขอดู 
ตน้ฉบบัแคตตาล็อก   ผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ตรวจสอบ 
ภายใน   3  วนั                       

    4.5   ผูเ้สนอราคาตอ้งส่งตวัอยา่งพสัดุที่เสนอพร้อมกบัการยืน่ซองเสนอราคา   จ  านวน 
1  ชุด   เพือ่ใชใ้นการตรวจทดลอง   หรือประกอบการพจิารณาและหรือประกอบสญัญา      ทั้งน้ี   โรงเรียน 
จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวัอยา่งดงักล่าว  ตวัอยา่งที่เหลือ หรือไม่ใชแ้ลว้โรงเรียน 
จะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา      

     4.6  ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสญัญา รายละเอียดคุณลกัษณะ 
เฉพาะ ฯลฯ   ใหถ่ี้ถว้น และเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยืน่ซองสอบราคาตามเง่ือนไข 
ในเอกสารสอบราคา 

     4.7  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึง  
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา       โดยระบุไวท้ี่หนา้ซองวา่     “ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขที่ 1/2556”   ยืน่ต่อเจา้หนา้ที่รับซองสอบราคา  ตั้งแต่วนัที่ 21  กุมภาพนัธ ์ 2556 
ถึงวนัที่  7  มีนาคม  2556  ระหวา่งเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา 16.00 น.    ณ   หอ้งพสัดุโรงเรียนท่าทองพทิยาคม   
ในวนัท าการของทางราชการ เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้    จะไม่รับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด   



คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบตัิของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายวา่เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้  1.5 (1 )    ณ   วนัประกาศสอบ
ราคาหรือไม่   และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาทีมี่สิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา    

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะทีมี่การเปิดซองใบเสนอ 
ราคาวา่  มีผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.5(2)  และ 
คณะกรรมการฯ   เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ   
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิไดรั้บ 
การคดัเลือก     และโรงเรียนจะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ  จะ
วนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท้ี่ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของทางราชการ และ 
มิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 

ผูเ้สนอราคาที่ถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาเพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการ 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค าสัง่ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน   
 3  วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวง 
ใหถื้อเป็นที่สุด 
  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาทีมี่สิทธิไดรั้บ 
การคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้   ณ   หอ้งประชุมโรงเรียนท่าทองพทิยาคม   ในวนัที่ 11  มีนาคม  2556   
ตั้งแต่เวลา 09.00  น.   เป็นตน้ไป 
  การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5   ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา  เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่ง
ยิง่ และในกรณีที่ปลดักระทรวงพจิารณาเห็นดว้ยกบัค  าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์   และเห็นวา่การยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคา ที่ไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่   ใหป้ลดักระทรวงมี
อ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
       5.1  ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียนจะพจิารณาตดัสินดว้ยราคารวมทั้งส้ิน  และราคา 
ต่อรายการตอ้งไม่เกินราคากลางที่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

     5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3   หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะไม่รับพจิารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น    เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพยีง
เล็กนอ้ย   หรือผดิพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคญั   ทั้งน้ี  เฉพาะใน
กรณีที่พจิารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 



       5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พจิารณาราคาของผูเ้สนอราคา  โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
              (1 )  ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคาหรือใน
หลกัฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

            ( 2 ) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล   หรือบุคคลธรรมดา   หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา 
อยา่งหน่ึงอยา่งใด   หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
                                        (3 )  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขทีก่  าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส าคญั    หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                                        (4 ) ราคาที่เสนอมีการขดูลบ ตก  เติม  แกไ้ข   เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิได ้
ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี)  ก ากบัไว ้
                                 5.4  ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการท าสญัญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือโรงเรียน มีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง    สภาพ   ฐานะ  หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใด ที่เก่ียวขอ้ง
กบัผูเ้สนอราคาได ้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกตอ้ง   

5.5  โรงเรียน ทรงไวซ่ึ้งสิทธิที่จะไม่รับราคาต ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคา 
ที่เสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพจิารณาเลือกซ้ือในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรือ 
อาจยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พจิารณาจดัซ้ือเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพจิารณา  ทั้งน้ี  เพือ่ประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นส าคญั  และใหถื้อวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด   ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด 
ๆ มิได ้รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ้งงาน ไม่วา่จะเป็นผู ้
เสนอราคาที่ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เช่ือไดว้า่ การเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอราคาอนัเป็นเทจ็  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน   เป็นตน้ 
        5.6 ในกรณีที่ ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงั จากการเปิดซองสอบราคาวา่  ผูเ้สนอราคา   ที่
มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามที่ไดป้ระกาศรายช่ือไว ้  ตามขอ้  4.7  เป็นผูเ้สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั
กบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม    ตามขอ้  1.5    โรงเรียนมีอ านาจที่จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาที่มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ ตามขอ้  4.7 และโรงเรียนจะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้น
เป็นผูท้ิ้งงาน 
               ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพจิารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่    ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
 
 



 6.  การท าสัญญาซ้ือขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคา  สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน   5 วนั 
ท าการของทางราชการ  นบัแต่วนัที่ท  าขอ้ตกลงซ้ือ    โรงเรียนจะพจิารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทน 
การท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้  1.3  ก็ได ้

6.2 ในกรณีที่ผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนั 
ท าการของทางราชการ  หรือโรงเรียน เห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ   ตามขอ้  6.1   ผูช้นะการ 
สอบราคาจะตอ้งท าสญัญาซ้ือขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้ 1.3  กบัโรงเรียน ภายใน 7  วนั นบัถดัจาก
วนัที่ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา เป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ หา้ ( 5 % )  ของราคาส่ิงของ 
ที่สอบราคาได ้ ใหโ้รงเรียนยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
       (1 )  เงินสด 

(2 ) เช็คที่ธนาคารสัง่จ่ายให้แก่   “ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
โดย นายสุริยา  จนัทิมา  ผูรั้บมอบอ านาจ ”    หรือ  ใชอ้กัษรยอ่วา่   “  สพฐ.  โดยนายสุริยา  จนัทิมา ผูรั้บ
มอบอ านาจ ”  โดยเป็นเช็คลงวนัที่ที่ท  าสญัญา หรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน  3 วนัท าการของทางราชการ 
       (3 )  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ   ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุ 
ในขอ้ 1.4   
       (4 )  หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษทั 
เงนิทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ ที่ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชย ์และ
ประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ซ่ึงไดแ้จง้เวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ  
ทราบแลว้  โดยอนุโลมให้ใชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้  1.4  

     (5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วนั  นบัถดัจากวนัที่ผูช้นะการสอบ
ราคา (ผูข้าย)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซ้ือขายแลว้ 
  7.  อัตราค่าปรับ 
       ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขายขอ้  9  ใหค้ิดในอตัราร้อยละ 0.2  ต่อวนั 
  8.  การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
       ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ    หรือท าสญัญาซ้ือขายตามแบบดงั
ระบุในขอ้  1.3  แลว้แต่กรณี   จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  1  ปี  นบัถดัจากวนัที่ผูซ้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้าร 
ไดดี้ดงัเดิมภายใน  15  วนันบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
 9.1  เงินค่าพสัดุส าหรับการจดัซ้ือคร้ังน้ี  ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  2556    การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต่้อเม่ือโรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวด หรือ



ไดรั้บอนุมติัใหใ้ชเ้งินเพิม่เติม  หรือสมทบ  หรือไดรั้บอนุมตัิใหใ้ชเ้งินบ ารุงการศึกษา  หรือไดรั้บอนุมตัิให้
เปล่ียนแปลงรายการแลว้เท่านั้น 
 9.2  เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้าย และไดต้กลงซ้ือส่ิงของ
ตามประกาศสอบราคาซ้ือแลว้    ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่ หรือน าส่ิงของดงักล่าว  เขา้มาจากต่างประเทศและของ
นั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่    และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที่
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมพาณิชยน์าว ี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของที่ซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อ 
ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี   ภายใน  7  วนั   นบัตั้งแต่วนัที่ผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจาก
ต่างประเทศ    เวน้แต่เป็นของที่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของที่ซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่น 
เดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย    เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าวีใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย    ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นวา่นั้น  
ก่อนบรรทุกลงเรืออ่ืน   หรือเป็นของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบติัตาม  (1)  หรือ  (2)   ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่
ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยน์าวี 

9.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการก าหนดไวใ้น  ขอ้  6     โรงเรียนอาจจะพจิารณาเรียกร้องให้ ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี)                                                                                                   
 รวมทั้งจะพจิารณาใหเ้ป็นผูล้ะทิ้งงานตามรายละเอียดของทางราชการ 

9.4 โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแกไ้ขเพิม่เติมเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญา 
ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 

                               โรงเรียนท่าทองพทิยาคม 

                                                                                     นางสุปรานีย ์ เนตรจินดา 
                                                                                    วนัที่  20  กุมภาพนัธ ์ 2556                                                           
                                                                                           
 


