เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ /๒๕๕๙
การสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๙
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเที ย นดัด(นครผลพิ ทยาคาร) ซึ่งตอไปนี้เรีย กวา “โรงเรียน” มีความ
ประสงคจะสอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจน
จบการศึกษาขั้น พื้น ฐาน จํานวน ๑๑๗ รายการ (ตามรายละเอี ย ดแนบท าย) ซึ่ งพั ส ดุ ที่ซื้อนั้ น ต องเป น ของแท
ของใหมไมเคยผานการใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
มีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ

- ๒ ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณี ที่ผูเขารวมฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปแสดงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาใหเสนอเปนเงิน บาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง
ไวแลวจนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา......๑๕.…วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคาไมได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุ ภายใน ๑๕ วันทําการของทางราชการ
นับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขาย

- ๓ ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ไป
พรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้โรงเรียน จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคามีความ
ประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาพิจารณา
ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่น ซองใบเสนอราคาที่ เป ดผนึกซองเรียบรอยจ าหน าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการรับและเปดซองสอบราคา จัดซื้อหนังสือเรียน ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา
ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๒/๒๕๕๙ ยื่นตอ เจาหนาที่พัสดุ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ หองขางบันได
ดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระหวางวันที่ ๘ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ในวันราชการ
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ยื่นซอง ณ ฝายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อําเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอน หรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคา
วา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียนเทศบาล
๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ
จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผล
ประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัดใหถือเปนที่สุด

- ๔ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา
เวนแตผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และ
ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)จะพิจารณาตัดสิน
ดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูก
ตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะ
ไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาเปนประโยชนตอ
โรงเรียนเทศบาล เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เทานั้น
๕.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอ
ราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑)ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยาง
ใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนฯ มีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

- ๕ ๕.๕ โรงเรียนฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ
ตัดสินของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียก รองคาเสียหายใด ๆ
มิได รวมทั้งโรงเรียนฯ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชนการเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิที่
ไดรับการคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ โรงเรียนฯ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และโรงเรียนฯ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบของไดครบถวน ภายใน ๑๕ วัน ทําการของ
ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ โรงเรียนฯ จะพิจาณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือโรงเรียนฯ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคาจะตอง
ทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับโรงเรียนฯ ภายใน...๓.. วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ..๕.. ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดใหโรงเรียนฯ
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)โดยเปนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ๑.๔
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ ค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการหรือหนวยการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔

- ๖ ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งไดไปจดทะเบียนไวกับธนาคารแหงประเทศไทยเรียบรอยแลว
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. การชําระเงิน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะจายเงินใหแกผูขายทั้งหมดก็ตอเมื่อผูขาย
ไดสงมอบหนังสือแบบเรียน จํานวน ๑๑๗ รายการ ตามรายละเอียดแนบทายจัดซื้อ ตามที่โรงเรียน ไดตกลงซื้อ
และคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุไว ถูกตองตามรายการเปนที่เรียบรอยแลวเทานั้น
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาพัสดุตามสัญญา
ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา……เดือน…-…ป นับถัดจากวันที่โรงเรียนฯ ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน…๗…วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ งบเงิน อุดหนุน เฉพาะกิจ แผนงานเสริมสรางไดพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิตและความมั่น คงดานสังคม
โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเงินทั้งสิ้น ๔๘๓,๒๓๐ บาท ( สี่แสนแปดหมื่นสามพันสองรอยสามสิบบาทถวน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ โรงเรียน ไดรับเงินอุดหนุนเรียบรอยแลว
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อของตามประกาศ
สอบราคาซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด
ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฏหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไมใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

- ๗ (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ไดคัดเลือกแลวไมไปทํา
สัญญา หรือ ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๖ โรงเรียนฯ จะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนตาม ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

บทนิยาม
"ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหนวย
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาวขาง
ตน ไดแกการที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกลาว มีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารโดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถ
ใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอ
ราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในการสอบราคาจางครั้งนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นในการสอบ
ราคาจางครั้งนี้
คําวา "ผูถือหุนรายใหญ" ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด
(๒) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ ในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
ในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยัง
ไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริง
ของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ในการสอบราคาจางคราว
เดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี

-๒"การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม" หมายความวาการที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง หรือ
หลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการเสนอราคาตอหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดย
การให ขอใหหรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลัง
ประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้
โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

-------------------------------------------------------------

บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
 ๑. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดั การ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………………แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน………………แผน
 ๒. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
(ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน………………แผน
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน………………แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน………………แผน
 ๓. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน………………แผน
(ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน………………แผน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน………………แผน
(ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………………แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………………แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………………แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน………………แผน

-๒ ๔. อื่น ๆ (ถามี)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ/จาง
ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………ผูเสนอราคา
(…………………………………..)

บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน………………แผน
๒. หลักประกันซอง จํานวน………………แผน
๓. สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง (ถามี) จํานวน………………แผน
๔. บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน
ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย จํานวน………………แผน
๕. อื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ/จาง
ถูกตอง และเปนความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ)………………………………………ผูเสนอราคา
(…………………………………..)

