
 

 

ประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ 

เร่ือง  สอบราคาซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา  
โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

            ดว้ยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ จะสอบราคาซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ตามรายการดงัน้ี 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีส าหรับครู           จ  านวน   11  รายการ  
2. โทรทศัน์สีชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต ่ากวา่  50  น้ิว   จ  านวน    11  รายการ 
ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี  
1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว 
2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุซ้ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
3. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาล  

ของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
4. เป็นผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

สมุทรปราการ  

5. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคา ใหแ้ก่โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ ณ วนัประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี  

ก าหนดยืน่ซองสอบราคาตั้งแต่วนัท่ี  27  กรกฏาคม  2558 ถึงวนัท่ี   11 สิงหาคม 2558 
เวน้วนัหยดุราชการ ระหวา่งเวลา  08.30  น.  ถึง 16.30 น.  ณ   โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
สมุทรปราการ  และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวนัท่ี  13  สิงหาคม 2558   ตั้งแต่เวลา  09.30 น.  ณ  หอ้งแกว้
ขจรเกียรติ (พร้อมตวัอยา่งครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดย
ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ) 
              ผูส้นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือไดท่ี้โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์   สิงหเสนี)  สมุทรปราการ  

ในวนัท่ี  24  กรกฏาคม  2558  ถึงวนัท่ี  11  สิงหาคม  2558  ตั้งแต่เวลา  09.30 น. ถึง  16.30  น.  ดูรายละเอียดท่ี

เวบ็ไซต ์www.bodinsp.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  023151456  ในวนัและเวลาราชการ 
 

 

 



 

 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  24  กรกฎาคม   พ.ศ. 2558  

     

             (นางสาวนงลกัษณ์   เรือนทอง) 

      ผูอ้  านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารสอบราคาซ้ือ  เลขที่  1/2558 
สอบราคาซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ตามประกาศโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ  

ลงวนัท่ี  24 กรกฎาคม  2558 
---------------------------  

 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ  ซ่ึงต่อไปน้ี เรียกวา่“โรงเรียน” มีความ
ประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ตามรายการ ดงัน้ี 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเคล่ือนท่ีส าหรับครู            จ านวน   11  รายการ 
2. โทรทศัน์สีชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต ่ากวา่  50  น้ิว    จ  านวน    11  รายการ 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแท ้ ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน  ไม่เป็นของเก่าเก็บ  อยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านได้
ทนัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี  โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก 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  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูถู้กระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ   และได้
แจง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 



                              2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 
                              2.4  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                              2.5  ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือของโรงเรียน   

         3.  หลกัฐานการเสนอราคา 
       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานแนบมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนที ่1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

(ก)    หา้งหุน้ส่วนสามญั   หรือ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ 
              จดทะเบียนนิติบุคคล   บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคุม  
                                               พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(ข)   บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรอง 
การจด ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการ
ผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุมและบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

(2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่ส าเนาบตัร  
                              ประจ าตวัประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน  (ถา้มี)  
                              ส าเนา บตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของ
การเขา้ร่วมคา้ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่าย
ใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่าย    
ใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

(4) หนงัสือแสดงหลกัฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส าเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6 (1) 
 3.2 ส่วนที ่2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
(1) แคต็ตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ 4.4 
(2) หนงัสือมอบอ านาจ  ซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจ 

ใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.6(2) 



 
4. การเสนอราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอราคา ตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ีโดย  ไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น  ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจนจ านวนเงินท่ี
เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข 
เปล่ียนแปลง  จะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม    และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี        
ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือ
เป็นส าคญั  โดยคิดราคารวมทั้งส้ิน   ซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ  ทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ   

ราคาท่ีเสนอ จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่..30..วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได ้

4.3 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน...90....วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสัญญาซ้ือขาย 

4.4 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่ง  แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
ของครุภณัฑค์อมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่งตามโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไปพร้อมกบัใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี  โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็น
เอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคต็ตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดย                
ผูมี้อ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาทีความประสงคจ์ะขอดูตน้ฉบบั                         
แคต็ตาล็อกผูเ้สนอราคาจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วนั 

4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน  1  ชุด   เพื่อใชใ้นการ 
ตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา    ทั้งน้ี โรงเรียนจะไม่รับผดิชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใชแ้ลว้โรงเรียนจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 

4.6 ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคาตาม
เง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

4.7 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคา ท่ีผดิผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง 
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา   โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่   “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี
1/2558” ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีรับซองสอบราคา ตั้งแต่วนัท่ี  27 กรกฎาคม  2558  ถึงวนัท่ี  11  สิงหาคม  2558 ระหวา่ง
เวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น. เวน้วนัหยดุราชการ ณ. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ   



เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่  เป็น

ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ 1.5 (1) ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่มี                
ผูเ้สนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.5 (2) และ คณะกรรมการ 
เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคา
รายนั้นออก จากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก และโรงเรียนจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯจะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็น
ผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่อมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
 ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศสอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวง ภายใน   3 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุด 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ  ในวนัท่ี   13  สิงหาคม   2558 
ตั้งแต่เวลา 09.30 .น. เป็นตน้ไป 

การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค 5  ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเวน้แต่
ปลดักระทรวงจะพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่   และใน
กรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าดดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์   และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่  ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                                 5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคาต่อรายการ  

5.2 หากผูเ้สนอราคารายใด มีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  หรือยืน่หลกัฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้ คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่ เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย 
หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็น
วา่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 

5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 



(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคานั้น   ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกับาน
การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

(2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่ง
หน่ึงอยา่งใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่าง ไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น  
                                               สาระส าคญั  หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  

(4) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้ง
ลายมือช่ือพร้อมประทบั (ถา้มี) ก ากบัไว ้

5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือโรงเรียนมีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  กบัผูเ้สนอ
ราคาได ้โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา  หากหลกัฐานดงักล่าว  ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่
ถูกตอ้ง 

5.5 โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด   หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ  
ทั้งหมดก็ได ้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั   และใหถื้อวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  มิได ้รวมทั้ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูทิ้้งงานไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคา
อนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

5.6 ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงั  จากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิ
ไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไปประกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ 4.5 เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอ
ราคารายอ่ืน ณ   วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม   ตามขอ้ 1.5 โรงเรียนมีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออก
จากประกาศรายช่ือ ตามขอ้ 4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้น เป็นผูทิ้้งงาน 

     ในกรณีน้ี หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอ านาจยกเลิกการซองใบเสนอราคา
ดงักล่าวได ้

 
 
 
 
 



6 . การท าสัญญาซ้ือขาย 
6.1ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการ

ของทางราชการ นบัแต่วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือโรงเรียนจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสัญญา
ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3 ก็ได ้

6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท า
การของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคา
จะตอ้งท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ 1.3   กบัโรงเรียนภายใน ...90....วนั นบัถดัจากวนัท่ีรับแจง้ 
และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ 5     ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได ้ใหโ้รงเรียน
ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 

(1) เงินสด 
(2) เช็ดธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหนา้นั้นไม่

เกิน 3 วนัท าการ ของทางราชการ   และจะตอ้งเป็นเช็คท่ีผูรั้บเงินไม่ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 
(3)  หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุ  

ในขอ้ 1.4 
(4) หนงัสือค ้าประกนั  ของบริษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั

เงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์   ท่ีรับอนุยาคใหแ้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกบธุรกิจ
ค ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดย
อนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4 

(5) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
              หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มี ดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบ

ราคา(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 
7. อตัราค่าปรับ 

ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายขอ้ 10 ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ 0.2 ต่อวนั 
8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 

ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ    หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 
1.3 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความช ารุด บกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่   2   ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผูช้ื้อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน      
15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีรับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
9.1 เงินพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงิน.เงินงบประมาณงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 

2557 การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือ โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจากเงินงบประจ าพ.ศ. 2557 แลว้
เท่านั้น 



9.2  เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้าย  และไดต้กลงซ้ือส่ิงของตาม
สอบราคาซ้ือแลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้น ตอ้งน าเขา้มาโดย
ทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนได ้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศก าหนด    ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติั ตามกฎหมายวา่ดว้ยส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี ดงัน้ี 

(1) แจง้การสั่งหรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าว  เขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า  
ภายใน วนั     นบัแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือของ        จากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ เช่นเดียวกบั
เรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้ แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์
นาวใีหบ้รรทุกส่ิงของนั้ น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน        
หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมาย วา่ดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยน์าว ี

9.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนคดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ง 6 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน ๆ        (ถา้มี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไข  หรือขอ้ก าหนดในแบบสัญญา ให้
เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
 
 

                                                        โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  สมุทรปราการ   
                                    24  กรกฎาคม  2558 

 
 

 

 

 


