ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค%าใช(จ%ายในการจัดการศึกษาตั้งแต%ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-------------------------------------------------ดวย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อหนังสือ
เรียน จํานวน ๑๑๕ รายการ ตามโครงการสนับสนุนค*าใชจ*ายในการจัดการศึกษาตั้งแต*ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ตามรายละเอียดแนบทาย ) และตองเป2นของใหม*ไม*เคยผ*านการใชงานมาก*อน
ผู(มีสิทธิเสนอราคาจะต(องมีคุณสมบัติ ดังต%อไปนี้
๑. เป2นผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล*าว
๒. ไม*เป2นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน*วยการบริหาร
ราชการส*วนทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม*เป2นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม*ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต*รัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช*นว*านั้น
๔. ไม*เป2นผูมีผลประโยชนร*วมกันกับผูเสนอราคาอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก*โรงเรียนเทศบาล ๑
วัดเทียนดัด ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม*เป2นผูกระทําการอันเป2นการขัดขวางแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรมในการ
สอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันราชการ ระหว*างเวลา
๐๙๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระหว*าง
วันที่ ๒๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันราชการ ระหว*างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยื่น
ซอง ณ ฝGายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อําเภอ สามพราน จังหวัดนครปฐม
และกําหนดเปHดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป2นตนไป ณ หอง
ขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผู สนใจติ ด ต* อ ขอซื้ อ เอกสารสอบราคาในราคาชุ ด ละ ๕๐๐.๐๐ บาท ไดที่ โรงเรี ย น
เทศบาล๑ วั ด เที ย นดั ด (นครผลพิ ท ยาคาร) ระหว* า งวั น ที่ ๑๙ เมษายน - ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวั น ราชการ ตั้ งแต* เ วลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐- ๒๔๒๙ - ๐๗๗๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

( นางเสาวลักษณ อินแสน )
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
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เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๔ /๒๕๖๐
การสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค*าใชจ*ายในการจัดการศึกษาตั้งแต*ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่ ๑๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนเทศบาล ๑ วัด เที ย นดั ด(นครผลพิ ทยาคาร) ซึ่งต* อไปนี้ เรีย กว*า “โรงเรียน” มีความ
ประสงคจะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนค*าใชจ*ายในการจัดการศึกษาตั้งแต*ระดับอนุบาลจน
จบการศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน จํานวน ๑๑๕ รายการ (ตามรายละเอี ย ดแนบทาย) ซึ่ งพั ส ดุ ที่ซื้อนั้ น ตองเป2 น ของแท
ของใหม*ไม*เคยผ*านการใชงานมาก*อน ไม*เป2นของเก*าเก็บ อยู*ในสภาพที่จะใชงานไดทันที
มีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต*อไปนี้
๑. เอกสารแนบท(ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร*วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส*วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส*วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู(เสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป2นผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไม*เป2นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม*เป2นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเป2นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไม*เป2นผูมีผลประโยชนร*วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม*เป2นผูกระทําการอันเป2นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไม*เป2นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม*ยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแต*รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช*นว*านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเป2น ๒ ส*วน คือ
๓.๑ ส%วนที่ ๑ อย%างน(อยต(องมีเอกสารดังต%อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป2นนิติบุคคล
(ก) หางหุนส*วนสามัญหรือหางหุนส*วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส*วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
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-๒นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ* พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป2นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช*นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป2นหุนส*วน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเป2นหุนส*วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป2นผูเสนอราคาร*วมกันในฐานะเป2นผูร*วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขาร*วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร*วมคา และในกรณี ที่ผูเขาร*วมฝGายใดเป2นบุคคลธรรมดาที่มิใช*
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร*วมคาฝGายใดเป2นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค*าเพิ่ม (ถามี) , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารส*วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ ส%วนที่ ๒ อย%างน(อยต(องมีเอกสารดังต%อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปHดอากรแสตมปPตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส*วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม*มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม*มีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห*ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาใหเสนอเป2นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดี ยว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาต*อหน*วย และหรือต*อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม*ตรงกันใหถือตัวหนังสือเป2นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค*าภาษีมูลค*าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค*าขนส*ง ค*าจดทะเบียน และค*าใชจ*ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ไวแลวจนกระทั่งส*งมอบพัสดุให ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม*นอยกว*า......๑๕.…วัน นับแต*วันเปHดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคาไม*ได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาส*งมอบพัสดุ ภายใน ๑๕ วันทําการของทางราชการ
นับตั้งแต%วันทําสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองส*งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ไป
พรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล*าวนี้โรงเรียน จะยึดไวเป2นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป2นสําเนารูปถ*ายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปHดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาพิจารณา
ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ก*อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร*างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก*อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
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-๓๔.๖ ผู เสนอราคาจะตองยื่น ซองใบเสนอราคาที่ เปH ด ผนึ กซองเรีย บรอยจ* าหนาซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการรับและเปHดซองสอบราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนค*าใชจ*ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต*ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบุไวที่หนาซองว*า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๔/๒๕๖๐ ยื่นต*อ เจาหนาที่พัสดุ ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต*เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หองขาง
บั น ไดดานทิ ศเหนื อ ชั้ น ๔ ของศาลากลางจั งหวั ด นครปฐม และระหว* างวัน ที่ ๒๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๐ ในวันราชการ ตั้งแต*เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยื่นซอง ณ ฝGายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
(นครผลพิทยาคาร) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม*รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปHดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต*ละรายว*า
เป2นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร*วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม*
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกก*อนการเปHดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต*อคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาก*อน หรือในขณะที่มีการเปHดซองใบเสนอราคา
ว*า มีผูเสนอราคากระทําการอันเป2นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อไดว*ามีการกระทําอันเป2นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป2นผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนเทศบาล
๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล*าวเป2นผูทิ้งงาน เวนแต*คณะกรรมการ ฯ
จะวินิจฉัยไดว*าผูเสนอราคารายนั้นเป2นผูที่ใหความร*วมมือเป2นประโยชนต*อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป2นผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกล*าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป2นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป2นผูเสนอราคาที่มีผล
ประโยชนร*วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป2นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป2นการ
ขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล*าวต*อผูว*าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต*วันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปHดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูว*าราชการจังหวัดใหถือเป2นที่สุด
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะเปHดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกล*าวขางตน ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต*เวลา ๑๐.๐๐ น. เป2นตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ย*อมไม*เป2นเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปHดซองใบเสนอราคา
เวนแต*ผูว*าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว*า การขยายระยะเวลาดังกล*าวจะเป2นประโยชนแก*ทางราชการอย*างยิ่ง และ
ในกรณีที่ผูว*าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นว*าการยกเลิกการเปHดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป2นประโยชนแก*ทางราชการอย*างยิ่ง ใหผูว*าราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาดังกล*าวได
๕. หลักเกณฑ=และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม*ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม*ถูกตอง
หรือไม*ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม*ถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะไม*รับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต*เป2นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคา ในส*วนที่มิใช*สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว*าเป2นประโยชนต*อโรงเรียน
เทศบาล เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เท*านั้น
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-๔๕.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) สงวนสิทธิไม*พิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคา โดยไม*มีการผ*อนผันในกรณีดังต*อไปนี้
(๑) ไม*ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
(๒) ไม*กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย*างหนึ่งอย*างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต*างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดเอกสารสอบราคาที่เป2นสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก*ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาหรือ
โรงเรี ย นเทศบาล ๑ วั ด เที ย นดั ด (นครผลพิ ท ยาคาร) มี สิ ท ธิ ใหผู เสนอราคาชี้ แ จงขอเท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนฯ มีสิทธิที่จะไม*รับราคา หรือไม*ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล*าวไม*มีความเหมาะสมหรือไม*ถูกตอง
๕.๕ โรงเรียนฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม*รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม*พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแต*จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเป2นสําคัญ และใหถือว*าการ
ตัดสินของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เป2นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียก รองค*าเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งโรงเรียนฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเป2นผูทิ้งงาน ไม*ว*าจะเป2นผูเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือก หรือไม*ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว*าการเสนอราคากระทําการโดยไม*สุจริต เช*นการเสนอเอกสาร
อันเป2นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป2นตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปHดซองสอบราคาว*า ผูเสนอราคาที่มีสิทธิที่ไดรับ
การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป2นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร*วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป2นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป2นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป2นธรรม
ตามขอ ๑.๕ โรงเรียนฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล*าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และโรงเรียนฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป2นผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากผู ว* า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว* า การยกเลิ ก การเปH ด ซองใบเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการ การไปแลวจะเป2นประโยชนแก*ทางราชการอย*างยิ่ง ผูว*าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปHดซองใบ
เสนอราคาดังกล*าวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถส*งมอบของไดครบถวน ภายใน ๑๕ วัน ทําการของ
ทางราชการ นับแต*วันที่ทําขอตกลงซื้อ โรงเรียนฯ จะพิจาณาจัดทําขอตกลงเป2นหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไม*สามารถส*งมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือโรงเรียนฯ เห็นว*าไม*สมควรจัดทําขอตกลงเป2นหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคาจะตอง
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับโรงเรียนฯ ภายใน...๓.. วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป2นจํานวนเงินเท*ากับรอยละ ..๕.. ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหโรงเรียนฯ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย*างหนึ่งอย*างใดดังต*อไปนี้
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-๕๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ*ายใหแก*โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)โดยเป2นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือก*อนหนานั้นไม*เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ๑.๔
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห*งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ ค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห*งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส*วนราชการหรือหน*วยการบริหารราชการ
ส*วนทองถิ่นต*าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
๖.๕ พั น ธบั ต รรัฐบาลไทย ซึ่ งไดไปจดทะเบี ย นไวกั บ ธนาคารแห* งประเทศไทยเรียบรอยแลว
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม*มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. การชําระเงิน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะจ*ายเงินใหแก*ผูขายทั้งหมดก็ต*อเมื่อผูขาย
ไดส*งมอบหนังสือแบบเรียน จํานวน ๑๑๕ รายการ ตามรายละเอียดแนบทายจัดซื้อ ตามที่โรงเรียน ไดตกลงซื้อ
และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุไว ถูกตองตามรายการเป2นที่เรียบรอยแลวเท*านั้น
๘. อัตราค%าปรับ
ค*าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาค*าพัสดุตามสัญญา
ต*อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร%อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป2นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแต*กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร*องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม*นอยกว*า…-…
เดือน…-…ปU นับถัดจากวันที่โรงเรียนฯ ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซ*อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน…
๗…วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร*อง
๑๐. ข(อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค*าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณรายจ*ายประจําปUงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงิน อุด หนุน เฉพาะกิ จ แผนงานเสริมสรางไดพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตและความมั่น คงดานสังคม
โครงการสนับสนุนค*าใชจ*ายในการจัดการศึกษาตั้งแต*ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองส*วนทองถิ่น เป2นเงินทั้งสิ้น ๕๒๒,๓๙๗ บาท ( หาแสนสองหมื่นสองพันสามรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต*อเมื่อ โรงเรียน ไดรับเงินอุดหนุนเรียบรอยแลว
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป2นผูขายและไดตกลงซื้อของตามประกาศ
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกล*าวเขามาจากต*างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรื อในเสนทางที่ มีเรือ ไทยเดิ น อยู* และสามารถใหบริก ารรับ ขนไดตามที่ รัฐ มนตรีว* า การกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด
ผูเสนอราคาซึ่งเป2นผูขายจะตองปฏิบัติตามกฏหมายว*าดวยการส*งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล*าวเขามาจากต*างประเทศต*อสํานักงานคณะกรรมการส*งเสริมการ
พาณิ ช ยนาวีภ ายใน ๗ วัน นับ ถั ดจากวัน ที่ผู ขายสั่งหรือซื้อของจากต*างประเทศ เวนแต* เป2 น ของที่รัฐมนตรีว*าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การใหสิ่ งของดั งกล* า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ เช* น เดี ย วกั บ เรื อ ไทยจาก
ต*างประเทศ มายังประเทศไทยเวนแต*จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส*งเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
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-๖สิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม*ใช*เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช*นนั้นก*อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป2นของที่
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม*ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายว*าดวยการส*งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ไดคัดเลือกแลวไม*ไปทํา
สัญญา หรือ ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๖ โรงเรียนฯ จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเป2นผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป2นตาม ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

หัวหน(าเจ(าหน(าที่พัสดุ
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บทนิยาม
"ผู(เสนอราคาที่มีผลประโยชน=ร%วมกัน" หมายความว*า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น เป2นผูมีส*วนไดเสียไม*ว*าโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหน*วย
การบริหารราชการส*วนทองถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีส*วนไดเสียไม*ว*าโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล*าวขาง
ตน ไดแก*การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล*าว มีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังต*อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารโดยผูจัดการ หุนส*วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาใหแก*หน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น ในการสอบราคาจางครั้งนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเป2นหุนส*วนในหางหุนส*วนสามัญ หรือผูเป2นหุนส*วน
ไม*จํากัดความรับผิดในหางหุนส*วนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ*ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป2น
หุนส*วนในหางหุนส*วนสามัญ หรือหางหุนส*วนจํากัด หรือเป2นผูถือหุนรายใหญ*ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแก*หน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่นในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
คําว*า "ผูถือหุนรายใหญ*" ใหหมายความว*า ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกว*ารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด
(๒) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหว*าง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนส*วนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เป2นหุนส*วนในหางหุนส*วนสามัญ หรือหางหุนส*วนจํากัด หรือเป2นผูถือหุนรายใหญ* ในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแก*หน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น
ในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน*ง การเป2นหุนส*วน หรือเขาถือหุนดังกล*าวขางตนของคู*สมรส หรือบุตรที่ยัง
ไม*บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือว*าเป2นการดํารงตําแหน*งการเป2นหุนส*วน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกล*าว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเป2นผูจัดการ หุนส*วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเป2นหุนส*วนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเป2นผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเป2นหุนส*วน หรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนส*วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแลวแต*กรณี และหางหุนส*วน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแก*หน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น ในการสอบราคาจางคราว
เดียวกัน ใหถือว*าผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแต*กรณี
"การขัดขวางการแข%งขันราคาอย%างเปEนธรรม" หมายความว*าการที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง หรือ
หลายรายกระทําการอย*างใด ๆ อันเป2นการขัดขวาง หรือเป2นอุปสรรค หรือไม*เปHดโอกาสการแข*งขันราคาอย*าง
เป2นธรรมในการเสนอราคาต*อหน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น ไม*ว*าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให ขอใหหรือรับว*าจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลัง
ประทุษราย หรือข*มขู*ว*าจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเป2นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหว*างผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแก*ผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเป2นผูมีสิทธิทําสัญญากับหน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข*งขันราคาอย*างเป2น
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหน*วยการบริหารราชการส*วนทองถิ่น โดยมิใช*เป2นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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