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                 โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ "โรงเรียน" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาซื�อโครงการ
พฒันาวงโยธวาทิตโรงเรียนบา้นทุ่งหงาว (ครั� งที� ๒) ตามรายการ ดงันี�   
                  พิจารณาจากราคารวม จาํนวน ๑  ชุด 
ซึ� งพสัดุที�จะซื�อนี�ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใชง้านได้
ทนัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามกาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบันี�  โดยมีขอ้แนะนาํ และ
ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปนี�  
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซื�อขาย 
                       ๑.๔ แบบหนงัสือคํ�าประกนั 
                                (๑) หลกัประกนัสัญญา 
                                (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                                (๑) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ 
                                (๒) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒  
                   ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุที� สอบราคาซื�อ 
                       ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและไดแ้จง้
เวยีนชื�อแลว้ หรือไม่เป็นผูที้�ไดรั้บผลของการสั�งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอื�นเป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
                       ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิA หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาล



ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิA และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
                       ๒.๕ ผูเ้สนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบื�องตน้ในการซื�อของกรม           
                  ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                       ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนที� ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  
                                (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุ้นส่วนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                        (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติบุคคล ใหย้ื�นสาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั�น สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ื�นสาํเนาสัญญา
ของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีที�ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที�มิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ื�นเอกสารตามที�
ระบุไวใ้น (๑) 
                                (๔) หนงัสือมอบอาํนาจ, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น 
                                (๕) บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนที� ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปนี�  
                                (๑) แคต็ตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจ
ใหบุ้คคลอื�นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ทั�งหมดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นเสนอราคาตามแบบที�กาํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคานี�  โดยไม่มีเงื�อนไข
ใด ๆ ทั�งสิ�นและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือชื�อของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินที�
เสนอตอ้งระบุตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตกเติม แกไ้ข 



เปลี�ยนแปลงจะตอ้งลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั�งนี�  ราคา
รวมที�เสนอจะตอ้งตรงกนัทั�งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็น
สาํคญั โดยคิดราคารวมทั�งสิ�นซึ� งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้าย
อื�น ๆ ทั�งปวง จนกระทั�งส่งมอบพสัดุให ้ณ  หอ้งปฏิบติัการดนตรีศึกษา โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 
                                ราคาที�เสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนเสนอราคามิได ้
                       ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญาซื�อขาย 
                       ๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของ ครุภณัฑเ์ครื�องดนตรีวงโยธวาทิต ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าว
นี�  โรงเรียนจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สาํหรับแคต็ตาล็อกที�แนบใหพ้ิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจทาํนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงคจ์ะขอดู
ตน้ฉบบัแค็ตตาล็อกผูเ้สนอราคาจะตอ้งนาํตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๗ 
วนั 
                       ๔.๕ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งตวัอยา่งของพสัดุที�เสนอ จาํนวน ๑ ชุด เพื�อใชใ้นการตรวจทดลอง
หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั�งนี�  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที�
เกิดขึ�นแก่ตวัอยา่งดงักล่าว ตวัอยา่งที�เหลือหรือไม่ใชแ้ลว้ โรงเรียนจะคืนใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา 
                       ๔.๖ ก่อนยื�นซอง สอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี้�ถว้นและเขา้ใจเอกสาร สอบราคา ทั�งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นซอง สอบราคา ตาม
เงื�อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                       ๔.๗ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นซองใบเสนอราคาที�ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื�อโครงการพฒันาวงโยธวาทิตโรงเรียนบา้นทุ่งหงาว (ครั� งที� ๒) โดยระบุไวที้�
หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที� ส๕/๕๘" ยื�นต่อเจา้หนา้ที� ในวนัที� ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ ถึงวนัที� ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั�งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 
                                เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นซองสอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละ
รายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นตามขอ้ ๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที�มีการเปิดซองใบเสนอ



ราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื�อผูเ้สนอราคารายนั�นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้�งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉยัได้
วา่ ผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูที้�ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผู ้
ริเริ�มใหมี้การกระทาํดงักล่าว 
                                ผูเ้สนอราคาที�ถูกตดัรายชื�อออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาที�มี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํสั�งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่
วนัที�ไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นที�สุด 
                                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้ ณ หอ้งประชุมลีลาวดี โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว ในวนัที� ๒ กนัยายน ๒๕๕๘ ตั�งแต่
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
                                การยื�นอุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�ง
และในกรณีที�ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที�ไดด้าํเนินการไปแลว้ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�งใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการ
เปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้              
                  ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั� งนี�  โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการเสนอราคาไม่
ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยื�นซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั�น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือ
ผดิพลาดไปจากเงื�อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที�มิใช่สาระสาํคญั ทั�งนี� เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะ
เป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั�น 
                       ๕.๓ กรมสงวนสิทธิA ไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปนี�  
                                (๑) ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนั�น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของกรม 
                                (๒) ไม่กรอกชื�อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื�อผูเ้สนอราคาอยา่งหนึ�งอยา่ง
ใด หรือทั�งหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสารสอบราคา ที�เป็น
สาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอื�น 



                                (๔) ราคาที�เสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปลี�ยนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือชื�อ
พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไว ้
                       ๕.๔ ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
กรม มีสิทธิA ใหผู้เ้สนอราคาชี�แจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคา
ได ้กรมมีสิทธิที�จะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                       ๕.๕ กรมทรงไวซึ้� งสิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใดหรือราคาที�เสนอทั�งหมดก็
ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื�อในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจดัซื�อเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั�งนี� เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั�ง
โรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้�งงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที�ไดรั้บ
การคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนั
เป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 
                       ๕.๖ ในกรณีที�ปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกตามที�ไดป้ระกาศรายชื�อไว ้ตามขอ้ ๔.๗ เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคา
รายอื�น ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่ง
เป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ โรงเรียนมีอาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคาที�มีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจาก
ประกาศรายชื�อตามขอ้ ๔.๗ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั�นเป็นผูทิ้�งงาน 
                                ในกรณีนี�หากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที�ได้
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิ�งปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดงักล่าวได ้                 
                  ๖. การทาํสัญญาซื�อขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีที�ผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ�งของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของ
ทางราชการ นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงซื�อ โรงเรียนจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํสัญญาตาม
แบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้
                       ๖.๒ ในกรณีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ�งของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของ
ทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นวา่ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการ สอบราคา จะตอ้ง
ทาํสัญญาซื�อขายตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบัโรงเรียนภายใน ๓ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้และ
จะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาสิ�งของที� สอบราคาไดใ้ห้โรงเรียน
ยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัต่อไปนี�  
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คที�ธนาคารสั�งจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั�น
ไม่เกิน ๓ วนั ทาํการ 



                                (๓) หนงัสือคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ�าประกนัดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนงัสือคํ�าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทั
เงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ที�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบ
ธุรกิจคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ� งไดแ้จง้ชื�อเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบ
แลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ�าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนันี�จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบี�ย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผูช้นะการสอบ
ราคา (ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซื�อขายแลว้ 
                    ๗. อตัราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซื�อขายขอ้ ๑๐ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒ ต่อวนั 
                 ๘. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 
                       ผูช้นะการสอบราคาซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาซื�อขายตามแบบดงัระบุใน
ขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของสิ�งของที�ซื�อขายที�เกิดขึ�นภายในระยะเวลาไม่
นอ้ยกวา่ ๑ ปี นบัถดัจากวนัที�ผูซื้�อรับมอบ โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิม
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ?ในการเสนอราคาและอื�น ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพสัดุสาํหรับการซื�อครั� งนี�ไดม้าจากเงินอุดหนุนจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนอง 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเมื�อโรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจาก เงินอุดหนุน
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัระนอง แลว้เท่านั�น 
                       ๙.๒ เมื�อโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูข้ายและไดต้กลงซื�อสิ�งของตาม สอบ
ราคาซื�อ แลว้ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั�งหรือนาํสิ�งของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั�นตอ้งนาํเขา้มาโดยทาง
เรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี�   
                                (๑) แจง้การสั�งหรือนาํสิ�งของที�ซื�อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่า
ภายใน ๗ วนั นบัตั�งแต่วนัที�ผูข้ายสั�งหรือซื�อของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�นได ้
                                (๒) จดัการใหสิ้�งของที�ซื�อขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที�มีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกสิ�งของนั�นโดยเรืออื�นที�
มิใช่เรือไทย ซึ� งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั�นก่อนบรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออื�น 
                                (๓) ในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ



ส่งเสริมการพาณิชยนาว ี 
                       ๙.๓ ผูเ้สนอราคาซึ� งโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาที�ทาง
ราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๖ โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้มี) รวมทั�งจะ
พิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้�งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ โรงเรียนสงวนสิทธิA ที�จะแกไ้ขเพิ�มเติมเงื�อนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด (ถา้มี) 
  

โรงเรียนบา้นทุ่งหงาว 

  
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

 

 


