ประกาศโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
เรื่ อง สอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ จะสอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการดังนี้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
จานวน 11 รายการ
2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว จานวน 11 รายการ
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อดังกล่าว
2. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุซ้ื อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
4. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อของโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
สมุทรปราการ
5. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรี ยนบดินทรเดชา
(สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการสอบราคาซื้ อครั้งนี้
กาหนดยืน่ ซองสอบราคาตั้งแต่วนั ที่ 27 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิ งหาคม 2558
เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี)
สมุทรปราการ และกาหนดเปิ ดซองสอบราคาในวันที่ 13 สิ งหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ณ ห้องแก้ว
ขจรเกียรติ (พร้อมตัวอย่างครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อได้ที่โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ดูรายละเอียดที่
เว็บไซต์ www.bodinsp.ac.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 023151456 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นางสาวนงลักษณ์ เรื อนทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2558
สอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามประกาศโรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
--------------------------โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “โรงเรี ยน” มีความ
ประสงค์จะสอบราคาซื้ อครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ ดังนี้
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สาหรับครู
จานวน 11 รายการ
2. โทรทัศน์สีชนิดจอแบบ ขนาดไม่ต่ากว่า 50 นิ้ว จานวน 11 รายการ
ซึ่ งพัสดุที่จะซื้ อนี้ตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้ อขาย
1.4 แบบหนังสื อค้ าประกันสัญญา
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
1.5 บทนิยาม
(1) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2
2 .คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อ
2.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูถ้ ูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

2.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5
2.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
2.5 ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อของโรงเรี ยน
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็ น 2 ส่ วน คือ
3.1 ส่ วนที่ 1 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) ในกรณี ผเู้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญ หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรอง
การจด ทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมและบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(2) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยนื่ สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี)
สาเนา บัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สาเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ าย
ใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ าย
ใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) หนังสื อแสดงหลักฐานทางการเงิน สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่ วนที่ 2 อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี้
(1) แค็ตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสื อมอบอานาจ ซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู้ สนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่ วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยนื่ พร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6(2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดย ไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจนจานวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
4.2 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม
และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อ
เป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ น ซึ่ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า..30..วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้
4.3 ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน...90....วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้ อขาย
4.4 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ ง แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศไปพร้อมกับใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรี ยนจะยึดไว้เป็ น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแค็ตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผูม้ ีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาทีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเ้ สนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7 วัน
4.5 ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลอง หรื อประกอบการพิจารณา และหรื อประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรี ยนจะไม่รับผิดชอบในความ
เสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้แล้วโรงเรี ยนจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
4.6 ก่อนยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซองสอบราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคา ที่ผดิ ผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง
ประธานกรรมการเปิ ดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
1/2558” ยืน่ ต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา ตั้งแต่วนั ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 11 สิ งหาคม 2558 ระหว่าง
เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ. โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ

เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ ซองสอบราคาแล้วจะไม่ รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ น
ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรื อไม่ และ
ประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่ามี
ผูเ้ สนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ คณะกรรมการ
เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคา
รายนั้นออก จากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก และโรงเรี ยนจะ
พิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯจะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ น
ผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เร่ อมให้มีการกระทาดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ ในวันที่ 13 สิ งหาคม 2558
ตั้งแต่เวลา 09.30 .น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคาเว้นแต่
ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และใน
กรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาดัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรี ยนจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคาต่อรายการ
5.2 หากผูเ้ สนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรื อยืน่ ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิ ด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อโรงเรี ยนเท่านั้น
5.3 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี
ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคานั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสารสอบราคา หรื อในหลักบาน

การรับเอกสารสอบราคาของโรงเรี ยน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรื อบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่าง
หนึ่งอย่างใดหรื อทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่าง ไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็ น
สาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับ (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสิ นการสอบราคาหรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
หรื อโรงเรี ยนมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพฐานะหรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผูเ้ สนอ
ราคาได้ โรงเรี ยนมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่
ถูกต้อง
5.5 โรงเรี ยนทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้ อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้ อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ น
สาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของโรงเรี ยนเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
โรงเรี ยนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ นผูท้ ิ้งงานไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่
ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอราคา
อันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
5.6 ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลัง จากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ไปประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.5 เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรี ยนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และโรงเรี ยนจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้น เป็ นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณี น้ ี หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้

6 . การทาสั ญญาซื้อขาย
6.1ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้ อโรงเรี ยนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้
6.2 ในกรณี ที่ผชู ้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทา
การของทางราชการ หรื อโรงเรี ยนเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ 6.1 ผูช้ นะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรี ยนภายใน ...90....วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่ งของที่สอบราคาได้ ให้โรงเรี ยน
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็ดธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่โรงเรี ยนโดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรื อก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทาการ ของทางราชการ และจะต้องเป็ นเช็คที่ผรู ้ ับเงินไม่ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเงิน
(3) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุ
ในข้อ 1.4
(4) หนังสื อค้ าประกัน ของบริ ษทั เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ที่รับอนุยาคให้แระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกบธุ รกิจ
ค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มี ดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการสอบ
ราคา(ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้ อขายแล้ว
7. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้ อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ่ งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญาซื้ อขายตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ด บกพร่ องของสิ่ งของที่ซ้ื อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผชู ้ ้ือรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
9. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
9.1 เงินพัสดุสาหรับการซื้ อครั้งนี้ได้มาจากเงิน.เงินงบประมาณงบประมาณประจาปี พ.ศ.
2557 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจากเงินงบประจาพ.ศ. 2557 แล้ว
เท่านั้น

9.2 เมื่อโรงเรี ยนได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซื้ อสิ่ งของตาม
สอบราคาซื้ อแล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น ต้องนาเข้ามาโดย
ทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของที่ซ้ื อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน วัน นับแต่วนั ที่ผขู ้ ายสั่งหรื อซื้ อของ จากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซ้ื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้น แต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มพาณิ ชย์
นาวีให้บรรทุกสิ่ งของนั้ น โดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่ งจะต้องรับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น
หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(3) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (1) หรื อ (2) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
ส่ งเสริ มการพาณิ ชย์นาวี
9.3 ผูเ้ สนอราคาซึ่ งโรงเรี ยนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อง 6 โรงเรี ยนจะพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 โรงเรี ยนสงวนสิ ทธิ ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้
เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

โรงเรี ยนบดินทรเดชา (สิ งห์ สิ งหเสนี) สมุทรปราการ
24 กรกฎาคม 2558

