
เอกสารสอบราคาซื้อ   เลขที่ 1 /2559 
จัดซื้อสื่อ  ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

 ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 
ตำมประกำศโรงเรียน บ้ำนบำงจำก 

ลงวันที่   27  มิถุนำยน   2559 

---------------------------------- 
โรงเรียนบ้ำนบำงจำก สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่ำ  “โรงเรียน”   มี

ควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อสื่อ  ครุภัณฑ์ ตำมโครงกำรจัดหำสื่อ ครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีคุณภำพ 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559  ตำมบัญชีรำยกำรครุภัณฑ์  จ ำนวน  3  รำยกำร รำคำกลำงในกำรสอบรำคำครั้งนี้เป็น
เงินทั้งสิ้น 554,000 บำท (ห้ำแสนห้ำหมื่นสี่พันบำทถ้วน) ที่แนบท้ำยประกำศนี้    

  1. โทรทัศน์ LED จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว ช่อง HDMI พร้อมติดตั้ง  จ ำนวน 21 เครื่อง  
2. เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอลควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 22 แผ่น/นำที  พร้อมชุดป้อนอัตโนมัติ ถำดใส่ 
    กระดำษ 2 ถำด   จ ำนวน  1  เครื่อง 
3.เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอลควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 120 แผ่น/นำที พร้อมตู้รอง สำมำรถปรับควำมเร็ว 
   ในกำรพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ   จ ำนวน  1  เครื่อง 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน ไม่เป็นของเก่ำเก็บ อยู่ในสภำพที่จะใช้งำนได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพำะตรงตำมที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำฉบับนี้   โดยมีข้อแนะน ำและข้อก ำหนด  ดังต่อไปนี้ 

  1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ 
 1.2  แบบใบเสนอรำคำ 
 1.3  แบบสัญญำซื้อขำย 
 1.4  แบบหนังสือค้ ำประกันสัญญำ (หลักประกันสัญญำ) 
 1.5  บทนิยำม 
       (1)  ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
   (2)  กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสำร  
       (1)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1  

(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 
1.7 แบบหนังสือมอบอ ำนำจ 
  ฯลฯ 



  2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่สอบรำคำซื้อ   
 2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ทีถู่กระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร  และ                       
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบ ของทำงรำชกำร 
 2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศสอบรำคำ  หรือไม่
เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำม  ข้อ 1.5 
 2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

 2.7  คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท
คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

  3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน  ยื่นมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ  โดยแยกไว้ 
นอกซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ   
 3.1 ส่วนที่  1  อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้   
 (1)  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด  ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรอง  กำรจดทะเบียนนิติ
บุคคล  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  (ข) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด  ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  ผู้มีอ ำนำจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 
 (2)  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้นั้น ส ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี)  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  
พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง    



 (3)  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส ำเนำสัญญำของกำรเข้ำ
ร่วมค้ำ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีท่ีผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด  เป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย  
ก็ให้ยื่นส ำเนำหนังสือเดินทำง  หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1) 
 (4)  ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี)  พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  ส ำหรับผู้ประกอบกำรประเภทร้ำนค้ำ จะต้องมีส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ 
 และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม (ถ้ำมี)   พร้อมทั้งรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 (5)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ  ตำมแบบ ในข้อ 1.6 (1) 
 3.2 ส่วนที่  2  อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 
 (1)  แคตตำล็อก  และหรือแบบรูปรำยกำรละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  ตำมข้อ 4.4 
 (2)  หนังสือมอบอ ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีท่ีผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคคล
อ่ืนลงนำมในใบเสนอรำคำแทน 
 (3)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ  ตำมแบบ ในข้อ 1.6 (2) 

  4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นเสนอรำคำ  ตำมแบบท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  
และจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจนจ ำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูด ลบ  ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผู้
เสนอรำคำพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) ก ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท  และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว  โดยเสนอ รำคำรวม และ
หรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร  ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง ทั้งนี้  รำคำรวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส ำคัญ โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิมและภำษีอำกรอ่ืน ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ทั้งปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ 
โรงเรียน  บ้ำนบำงจำก 
    รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ .....30.... วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอรำคำ  
โดยภำยในก ำหนดยืนรำคำ  ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน ...30.... วัน  นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
ซื้อขำย 
 4.4 ก่อนยื่นซองสอบรำคำ  ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  ฯลฯ  ให้ถี่
ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำรสอบรำคำ 
 4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำ  ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่ำหน้ำซองถึง  “ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยระบุไว้ที่หน้ำซอง ดังนี้ว่ำ   “ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำเลขท่ี 1 / 2559 



ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่รับซองสอบรำคำ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 ถึงวันที่ 7 กรกฎำคม 2559 ระหว่ำง
เวลำ 08.30 น. ถึง 15.30 น. เว้นวันหยุดรำชกำร ณ  โรงเรยีนบ้ำนบำงจำก 
 เมื่อพ้นก ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้ว  จะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด 
 4.6 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้
เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ตำมข้อ 1.5 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำหรือไม่ และประกำศ
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ 
 หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอ
รำคำกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.5 (2) และ คณะกรรมกำรฯ  เชื่อว่ำมีกำร
กระท ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำร
เป็นผู้เสนอรำคำ  และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำท่ีมีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำ
ดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน  เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ  จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
กำรพิจำรณำของทำงรำชกำร  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท ำดังกล่ำว 
 ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ  เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม  อำจอุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวง ภำยใน 3  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิด
ซองสอบรำคำ  กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ  จะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำท่ีมีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว
ข้ำงต้น  ณ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก ในวันที่  8  กรกฎำคม  2558  ตั้งแต่เวลำ  13.30 น.  เป็นต้นไป   
 กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรคห้ำ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ เว้นแต่
ปลัดกระทรวงจะพิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  และในกรณีท่ี
ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับค ำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซอง ใบเสนอรำคำที่ได้
ด ำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอ ำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ
ดังกล่ำวได้ 

  5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1 ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจำรณำตัดสินด้วย รำคำรวม 
 5.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2  หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ 3  หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะไม่รับ
พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด  หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย  หรือผิดพลำดไปจำกเง่ือนไข
ของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระส ำคัญ  ทั้งนี้  เฉพำะในกรณีท่ีพิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่ำนั้น 
 



 5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำ  โดยไม่มีกำรผ่อนผัน  ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำร หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำรสอบรำคำของ
โรงเรียน 
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดำ)  หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอรำคำ 
  (3)  เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไข  ที่ก ำหนดในเอกสำรสอบรำคำ                            
ที่เป็นสำระส ำคัญ  หรือมีผลท ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน 
  (4)  รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลงลำยมือชื่อพร้อม
ประทับตรำ (ถ้ำมี)  ก ำกับไว้ 
 5.4 ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรท ำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือโรงเรียนมีสิทธิให้
ผู้เสนอรำคำ  ชี้แจงข้อเท็จจริง  สภำพ  ฐำนะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ ผู้เสนอรำคำได้  โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่
รับรำคำหรือไม่ท ำสัญญำ  หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ ำสุด  หรือรำคำหนึ่งรำคำใด  หรือรำคำท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้  และ
อำจพิจำรณำเลือกซ้ือในจ ำนวน  หรือขนำด  หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรสอบรำคำ  โดยไม่
พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร เป็นส ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของ
โรงเรียนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำ  
และลงโทษผู้เสนอรำคำเสมือนเป็นผู้ทิ้งงำน  ไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม  หำกมีเหตุที่เชื่อได้
ว่ำกำรเสนอรำคำกระท ำกำรโดยไม่สุจริต เช่น  กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ  หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ  หรือนิติบุคคลอ่ืน
มำเสนอรำคำแทน  เป็นต้น 
 5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก
ตำมท่ีได้ประกำศรำยชื่อไว้ตำมข้อ 4.6 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศสอบ
รำคำ  หรือเป็นผู้เสนอรำคำท่ีกระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  ตำมข้อ 1.5 โรงเรียนมีอ ำนำจ
ที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว  ออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ  4.6 และโรงเรียนจะ
พิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 
 ในกรณีนี้ หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำท่ีได้ด ำเนินกำรไปแล้ว  จะ
เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ ำนำจยกเลิกกำรเปิดซอง ใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 

  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน 30 วันท ำกำรของทำงรำชกำร  
นับแต่วันที่ท ำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจำรณำจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ  แทนกำรท ำสัญญำตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ  
1.3  ก็ได้ 



 6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ ไม่สำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน 30 วันท ำกำร ของทำง
รำชกำร หรือโรงเรียนเห็นว่ำไม่สมควรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตำมข้อ 6.1  ผู้ชนะกำรสอบรำคำ จะต้องท ำสัญญำซื้อ
ขำยตำมแบบสัญญำดังระบุในข้อ 1.3  กับโรงเรียนภำยใน  ....5.. วัน  นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวำงหลักประกัน
สัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5  ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท ำสัญญำ  โดยใช้
หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
 (1)   เงินสด 
 (2)   เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่  โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 
วันท ำกำรของทำงรำชกำร  และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องช ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเงิน 
  (3) หนังสือค้ ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค้ ำประกันดังระบุในข้อ1.4 
  (4) หนังสือค้ ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์  และประกอบธุรกิจค้ ำประกันตำม
ประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือ
ค้ ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 
  (5) พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน  นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ (ผู้ขำย)  พ้นจำก
ข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

  7. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน 7 รำยกำร ข้อ  9  ให้คิดในอัตรำร้อยละ  0.2   ต่อวัน 

  8. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะกำรสอบรำคำซึ่งได้ท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขำยที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  (ต้องไม่น้อยกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพำะ)  นับถัดจำกวันที่ผู้ซื้อรับมอบ  โดยผู้ขำยต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน 15 วัน   นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช ำรุดบกพร่อง 
 9.  การจ่ายเงิน 
 ผู้ซื้อจะจ่ำยเงินให้แก่ผู้ขำยเมื่อผู้ขำยส่งมอบสิ่งของให้ผู้ซื้อครบถ้วนถูกต้อง ณ โรงเรียน ตำมสัญญำแล้วเท่ำนั้น 

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 10.1  เงินค่ำพัสดุส ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ได้มำจำกเงินนอกงบประมำณ 
 กำรลงนำมในสัญญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ ำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพ่ิมเติม
หรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบ ำรุงกำรศึกษำ หรือได้รับอนุมุติให้เปลี่ยนแปลงรำยกำรแล้วเท่ำนั้น 



 10.2  เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำม     สอบรำคำซื้อ
แล้ว  ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  และของนั้นต้องน ำเข้ำมำ   โดยทำงเรือในเส้นทำงท่ี
มีเรือไทยเดินอยู่  และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก ำหนด  ผู้เสนอรำคำซึ่ง
เป็นผู้ขำย  จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  ดังนี้    
  (1)  แจ้งกำรสั่งหรือน ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ภำยใน 7 วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่ง  หรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม  ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2)  จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม  (1) หรือ (2) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชยนำวี 
 10.3   ผู้เสนอรำคำซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท ำสัญญำ  หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ ทำงรำชกำรก ำหนด  
ดังระบุไว้ในข้อ 6 โรงเรียนอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี)  รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำม
ระเบียบของทำงรำชกำร 
 10.4  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก ำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไปตำมควำมเห็น
ของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำม)ี 

11. เอกสำรแนบท้ำยประกำศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกำศสอบรำคำฉบับนี้ 
 
 
       โรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
       27  มิถุนำยน  2559 

 
 
 

 
 
 
 



บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อสื่อ ครุภัณฑ์ ตามโครงการจัดหาสื่อ  
ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จ านวน  3 รายการ   

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 โรงเรียนบ้านบางจาก   ลงวันที ่27  มิถุนายน  2559 

 
 

ที ่ รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ หมำยเหตุ 

1 โทรทัศน์ LED จอขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 นิ้ว ช่อง HDMI พร้อม
ติดต้ัง 

21 เครื่อง  

2 เครื่องถ่ำยเอกสำรระบบดิจิตอลควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 22 แผ่น/นำที 
พร้อมชุดป้อนอัตโนมัติ ถำดใส่กระดำษ 2 ถำด 

1 เครื่อง  

3 เครื่องพิมพ์ส ำเนำระบบดิจิตอลควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 120 แผ่น/
นำท ีพร้อมตู้รอง สำมำรถปรับควำมเร็วในกำรพิมพ์ได้ไม่น้อยกว่ำ 
5 ระดับ 

1 เครื่อง  

     

 
 
 
         โรงเรียนบา้นบางจาก 


