ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ&การศึกษาโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร&เพื่อการศึกษา
-------------------------------------------ด-วย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีความประสงค&จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ&การศึกษา
ตามโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร&เพื่อการศึกษา จํานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปสําหรับนักเรียน จํานวน ๔๕ เครื่อง
๑.๑ หน%วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน%วยประมวลผลกลางไม%น+อยกว%า 4 แกนหลัก (4 Core) หรือ 8
แกนเสมือน (8 Tread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม%น+อยกว%า 2.7 GHz จํานวน 1 หน%วย
๑.๒ หน%วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน%วยความจําแบบ Cache Memory รวมไม%น+อยกว%า 6 MB
จํานวน 1 หน%วย
๑.๓ มีหน%วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย%างใดอย%างหนึ่ง หรือดีกว%า ดังนี้
๑) เปOนแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน%วยความจําไม%น+อยกว%า 1 GB หรือ
๒) มีหน%วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู%ภายในหน%วยประมวลผลกลาง แบบ
Graphics Processing Unit ที่สามารถใช+หน%วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม%น+อยกว%า 1 GB หรือ
๓) มีหน%วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู%ภายบนแผงวงจรหลัก แบบ Onboard
Graphics ที่มีความสามารถในการใช+หน%วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม%น+อยกว%า 1 GB
๑.๔ มีหน%วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว%า มีขนาดไม%น+อยกว%า 4 GB
๑.๕ มีหน%วยจัดเก็บข+อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว%า ขนาดความจุไม%น+อยกว%า
1 TB จํานวน 1 หน%วย
๑.๖ มี DVD-RW หรือดีกว%า จํานวน 1 หน%วย
๑.๗ มีช%องเชื่อมต%อระบบเครือข%าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
หรือดีกว%า จํานวนไม%น+อยกว%า 1 ช%อง
๑.๘ มีแปoนพิมพและเมาส
๑.๙ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว%า มี Contrast Ratio ไม%น+อยกว%า ๖๐๐ : ๑ และมีขนาด
ไม%น+อยกว%า ๑๘.๕ นิ้ว จํานวน ๑ หน%วย
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เป0นเงินทั้งสิ้น ๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก-าแสนเก-าหมื่นบาทถ-วน)
พัสดุที่เสนอราคาต-องเป0นของแท- ของใหม8 ไม8เคยใช-งานมาก8อน ไม8เป0นของเก8าเก็บ อยู8ในสภาพที่
จะใช-งานได-ทันที และมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไว-ในเอกสารสอบราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป0นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล8าว
๒. ผู-เสนอราคาต-องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๓ / ๒๕๖๐
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๓. ไม8เป0นผู-ที่ถูกระบุชื่อไว-ในบัญชีรายชื่อของทางราชการ หรือ หน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น และ
ได-แจ-งเวียนชื่อแล-ว
๔. ไม8เป0นผู-ได-รับเอกสิทธิ์หรือความคุ-มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม8ยอมขึ้นศาลไทย เว-นแต8รัฐบาลของผู-เสนอราคา
ได-มีคําสั่งให-สละสิทธิ์ความคุ-มกันเช8นว8านั้น
๕. ไม8เป0นผู-มีผลประโยชน&ร8วมกันกับผู-เสนอราคารายอื่น ที่เข-าเสนอราคาให-แก8โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียน
ดัด (นครผลพิทยาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา ซื้อ หรือไม8เป0นผู-กระทําการอันเป0นการขัดขวางการแข8งขันราคา
อย8างเป0นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ ระหว8างเวลา ๐๙.๐๐ –
๑๕.๓๐ น. ณ ห-องข-างบันไดด-านทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระหว8างวันที่ ๒๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันราชการ ระหว8างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยื่นซอง ณ
ฝKายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และกําหนดเปLด
ซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป0นต-นไป ณ ห-องข-างบันไดด-านทิศ
เหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ผู- ส นใจติ ด ต8 อ ขอซื้ อเอกสารสอบราคาในราคาชุ ด ละ ๕๐๐.๐๐ บาท ได- ที่โ รงเรี ย นเทศบาล๑ วั ด
เที ย นดั ด (นครผลพิ ทยาคาร) ระหว8 า งวั น ที่ ๒๖ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั น ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ในวั น ราชการ ตั้ งแต8 เ วลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น หรือสอบถามทางโทรศัพท&หมายเลข ๐- ๒๔๒๙ - ๐๗๗๗ ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางเสาวลักษณ& อินแสน)
หัวหน-าสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลอ-อมใหญ8

ธันวาคม

เอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่ ๓ / ๒๕๖๐
ซื้อครุภัณฑ&การศึกษาโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร&เพื่อการศึกษา
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
_____________________________________________________________________________
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ซึ่งต8อไปนี้เรียกว8า “โรงเรียน” มีความประสงค&จะสอบ
ราคาซื้อครุภัณฑ&การศึกษาตามโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร&เพื่อการศึกษา จํานวน ๑ รายการ ดังนี้
๑. เครื่องไมโครคอมพิวเตอรประมวลผลทั่วไปสําหรับนักเรียน จํานวน ๔๕ เครื่อง
( รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบท-าย)
ซึ่งพัสดุที่เสนอราคาต-องเป0นของแท- ของใหม8 ไม8เคยใช-งานมาก8อน ไม8เป0นของเก8าเก็บ อยู8ในสภาพที่จะใชงานได-ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว-ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข-อแนะนําและข-อกําหนด
ดังต8อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู-เสนอราคาที่มีผลประโยชน&ร8วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข8งขันราคาอย8างเป0นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส8วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส8วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ เป0นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล8าว
๒.๒ ผู-เสนอราคาต-องปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๓ / ๒๕๖๐
๒.๓ ไม8เป0นผู-ที่ถูกระบุชื่อไว-ในบัญชีรายชื่อของทางราชการ หรือ หน8วยการบริหารราชการส8วน
ท-องถิ่น และได-แจ-งเวียนชื่อแล-ว
๒.๔ ไม8เป0นผู-ได-รับเอกสิทธิ์หรือความคุ-มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม8ยอมขึ้นศาลไทย เว-นแต8รัฐบาลของผูเสนอราคาได-มีคําสั่งให-สละสิทธิ์ความคุ-มกันเช8นว8านั้น
๒.๕ ไม8เป0นผู-มีผลประโยชน&ร8วมกันกับผู-เสนอราคารายอื่น ที่เข-าเสนอราคาให-แก8โรงเรียนเทศบาล ๑
วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา ซื้อ หรือไม8เป0นผู-กระทําการอันเป0นการขัดขวางการ
แข8งขันราคาอย8างเป0นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๒.๖ ผู-เสนอราคาต-องผ8านการคัดเลือกผู-มีคุณสมบัติเบื้องต-นในการซื้อของ “ โรงเรียน ”
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู-เสนอราคาจะต-องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร-อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว-นอกซอง
ธันวาคม

ใบเสนอราคาเป0น ๒ ส8วน คือ
-๒๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู-เสนอราคาเป0นนิติบุคคล
(ก) ห-างหุ-นส8วนสามัญหรือห-างหุ-นส8วนจํากัด ให-ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ-นส8วนผู-จัดการ ผู-มีอํานาจควบคุม พร-อมรับรองสําเนาถูกต-อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให-ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห&สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู-จัดการ ผู-มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู-ถือหุ-นรายใหญ8 พร-อม
รับรองสําเนาถูกต-อง
(๒) ในกรณีผู-เสนอราคาเป0นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช8นิติบุคคล ให-ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู-นั้น สําเนาข-อตกลงที่แสดงถึงการเข-าเป0นหุ-นส8วน (ถ-ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู-เป0นหุ-นส8วน พร-อมทั้งรับรองสําเนาถูกต-อง
(๓) ในกรณีผู-เสนอราคาเป0นผู-เสนอราคาร8วมกันในฐานะเป0นผู-ร8วมค-า ให-ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข-าร8วมค-า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู-ร8วมค-า และในกรณีที่ผู-เข-าร8วมฝKายใดเป0นบุคคลธรรมดาที่มิใช8
สัญชาติไทย ก็ให-ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู-ร8วมค-าฝKายใดเป0นนิติบุคคล ให-ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว-ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค8าเพิ่ม (ถ-ามี) , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย& (ถ-ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส8วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได-ยื่นพร-อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข-อ ๑.๖(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข-อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปLดอากรแสตมปQตามกฎหมายในกรณีที่ผู-เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส8วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได-ยื่นพร-อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข-อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู-เสนอราคาต-องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว-ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม8มีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต-องกรอกข-อความให-ถูกต-องครบถ-วน ลงลายมือชื่อของผู-เสนอราคาให-ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต-องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม8มีการขูดลบหรือแก-ไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แก-ไข
เปลี่ยนแปลงจะต-องลงลายมือชื่อผู-เสนอราคาพร-อมประทับตรา (ถ-ามี) กํากับไว-ด-วยทุกแห8ง
๔.๒ ผู-เสนอราคาจะต-องเสนอราคาให-เสนอเป0นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต8อหน8วย และหรือต8อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว-ท-ายใบเสนอราคาให-ถูกต-องทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะต-องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ-าตัวเลขและตัวหนังสือไม8ตรงกันให-ถือตัวหนังสือเป0นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค8าภาษีมูลค8าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค8าขนส8ง ค8าจดทะเบียน และค8าใช-จ8ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว-แล-ว
จนกระทั่งส8งมอบพัสดุให- ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ราคาที่เสนอ จะต-องเสนอกําหนดยืนราคาไม8น-อยกว8า...๓๐.…วัน นับแต8วันเปLดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาต-องรับผิดชอบราคาที่ตนได-เสนอไว- และจะถอนการเสนอราคาไม8ได๔.๓ ผู-เสนอราคาจะต- องเสนอกําหนดเวลาส8 งมอบพัสดุ ภายใน ๑๕ วั นทํา การของทางราชการ
นับตั้งแตวันทําสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู-เสนอราคาจะต-องส8งแคตตาล็อก และหรือแบบรูป และรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ ไปพร-อม
ใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล8าวนี้โรงเรียน จะยึดไว-เป0นเอกสารของทางราชการ
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สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให-พิจารณา หากเป0นสําเนารูปถ8ายจะต-องรับรองสําเนาถูกต-อง โดย
ผู-มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เข-าสอบราคา หากคณะกรรมการเปLดซองสอบราคามีความ
-๓ประสงค&จะขอดูต-นฉบับแคตตาล็อก ผู-เสนอราคาจะต-องนําต-นฉบับมาให-คณะกรรมการเปLดซองสอบราคาพิจารณา
ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ก8อนยื่นซองสอบราคา ผู-เสนอราคาควรตรวจดูร8างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ
ให-ถี่ถ-วน และเข-าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก8อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๖ ผู- เ สนอราคาจะต- อ งยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ เ ปL ด ผนึ ก ซองเรี ย บร- อ ยจ8 า หน- า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการรับและเปLดซองสอบราคา จัดซื้อครุภัณฑ&การศึกษาโครงการ การจัดหาคอมพิวเตอร&เพื่อการศึกษา
โดยระบุไว-ที่หน-าซองว8า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๓ /๒๕๖๐ ยื่นต8อ เจ-าหน-าที่พัสดุ ในวันที่ ๒๖
ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต8เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห-องข-างบันไดด-านทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัด
นครปฐมและระหว8างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต8เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยื่นซอง ณ ฝKายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม
เมื่อพ-นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล-วจะไม8รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมเปLดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู-เสนอราคาแต8ละรายว8าเป0น
ผู-เสนอราคาที่มีผลประโยชน&ร8วมกันกับผู-เสนอราคารายอื่นตาม ข-อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม8 และ
ประกาศรายชื่อผู-เสนอราคาที่มีสิทธิได-รับการคัดเลือกก8อนการเปLดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต8อคณะกรรมการเปLดซองสอบราคาก8อน หรือในขณะที่มีการเปLดซองใบเสนอราคา
ว8า มีผู-เสนอราคากระทําการอันเป0นการขัดขวางการแข8งขันราคาอย8างเป0นธรรมตามข-อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อได-ว8ามีการกระทําอันเป0นการขัดขวางการแข8งขันราคาอย8างเป0นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู-เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป0นผู-เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู-เสนอราคาที่มีสิทธิได-รับการคัดเลือก และโรงเรียน จะ
พิจารณาลงโทษผู-เสนอราคาดังกล8าวเป0นผู-ทิ้งงาน เว-นแต8คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได-ว8าผู-เสนอราคารายนั้นเป0นผู-ที่
ให-ความร8วมมือเป0นประโยชน&ต8อการพิจารณาของทางราชการและมิได-เป0นผู-ริเริ่มให-มีการกระทําดังกล8าว
ผู-เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป0นผู-เสนอราคาเพราะเหตุเป0นผู-เสนอราคาที่มีผล ประโยชน&
ร8วมกันกับผู-เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป0นผู-เสนอราคาที่กระทําการอันเป0นการขัดขวางการ
แข8งขันราคาอย8างเป0นธรรม อาจอุทธรณ&คําสั่งดังกล8าวต8อผู-ว8าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต8วันที่ได-รับแจ-งจาก
คณะกรรมการเปLดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ&ของผู-ว8าราชการจังหวัดให-ถือเป0นที่สุด
คณะกรรมการเปLดซองสอบราคาจะเปLดซองใบเสนอราคาของผู-เสนอราคาที่มีสิทธิได-รับการคัด
เลือกดังกล8าวข-างต-น ณ ห-องข-างบันไดด-านทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๖๐ ตั้งแต8เวลา ๑๐.๐๐ น. เป0นต-นไป
การยื่นอุทธรณ&ตามวรรค ๕ ย8อมไม8เป0นเหตุให-มีการขยายระยะเวลาการเปLดซองใบเสนอราคา
เว-นแต8ผู-ว8าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว8า การขยายระยะเวลาดังกล8าวจะเป0นประโยชน&แก8ทางราชการอย8างยิ่ง และ
ในกรณีที่ผู-ว8าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด-วยกับคําคัดค-านของผู-อุทธรณ& และเห็นว8าการยกเลิกการเปLดซองใบเสนอ
ราคาที่ได-ดําเนินการไปแล-วจะเป0นประโยชน&แก8ทางราชการอย8างยิ่ง ให-ผู-ว8าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปLด
ซองใบเสนอราคาดังกล8าวได๕. หลักเกณฑ5และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาตัดสินด-วย
ราคารวม
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๕.๒ หากผู-เ สนอราคาใดมี คุณสมบั ติไม8 ถูกต- องตามข-อ ๒ หรื อยื่ น หลักฐานการเสนอราคาไม8 ถูกต- อง
หรือไม8ครบถ-วนตามข-อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม8ถูกต-องตามข-อ ๔ แล-วคณะกรรมการเปLดซองสอบราคาจะไม8รับ
-๔พิจารณาราคาของผู-เสนอราคารายนั้น เว-นแต8เป0นข-อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน-อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคา ในส8วนที่มิใช8สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว8าเป0นประโยชน&ต8อโรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เท8านั้น
๕.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สงวนสิทธิไม8พิจารณาราคาของผู-เสนอราคา
โดยไม8มีการผ8อนผันในกรณีดังต8อไปนี้
(๑) ไม8ป รากฏชื่อผู- เสนอราคารายนั้น ในบัญ ชีผู-ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรั บ
เอกสารสอบราคาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
(๒) ไม8กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู-เสนอราคาอย8างหนึ่งอย8างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต8างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดเอกสารสอบราคาที่เป0นสาระสําคัญหรือ
มีผลทําให-เกิดความได-เปรียบเสียเปรียบแก8ผู-เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก-ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู-เสนอราคามิได-ลงลายมือชื่อ
พร-อมประทับตรา (ถ-ามี) กํากับไว๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปLดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีสิทธิให-ผู-เสนอราคาชี้แจงข-อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข-อเท็จจริงอื่นใดที่เ กี่ยวข-องกับผู-เสนอราคาได- โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม8รั บราคา หรือไม8ทํา สัญญา หากหลักฐาน
ดังกล8าวไม8มีความเหมาะสมหรือไม8ถูกต-อง
๕.๕ โรงเรียน ทรงไว-ซึ่งสิทธิที่จะไม8รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ไดและอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม8พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได-สุดแต8จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน&ของทางราชการเป0นสําคัญและให-ถือว8าการ
ตัดสินของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เป0นเด็ดขาด ผู-เสนอราคาจะเรียก ร-องค8าเสียหายใด
ๆ มิได- รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู-เสนอราคาเป0นผู-ทิ้งงาน ไม8ว8าจะเป0นผู-เสนอราคา
ที่ได-รับการคัดเลือก หรือไม8ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได-ว8าการเสนอราคากระทําการโดยไม8สุจริต เช8นการเสนอเอกสาร
อันเป0นเท็จ หรือใช-ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป0นต-น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข-อเท็จจริงภายหลังจากการเปLดซองสอบราคาว8า ผู-เสนอราคาที่มีสิทธิที่ได-รับ
การคัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว- ตามข-อ ๔.๕ เป0นผู-เสนอราคาที่มีผลประโยชน&ร8วมกันกับผู-เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศสอบราค า หรือเป0นผู-เสนอราคาที่กระทําการอันเป0นการขัดขวางการแข8งขันราคาอย8างเป0นธรรม
ตามข-อ ๑.๕ โรงเรียน มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู-เสนอราคา ที่มีสิทธิได-รับการคัดเลือกดังกล8าวออกจากประกาศ
รายชื่อ ตามข-อ ๔.๕ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผู-เสนอราคารายนั้นเป0นผู-ทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากผู- ว8 า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ว8 า การยกเลิ ก การเปL ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ดดําเนินการไปแล-วจะเป0นประโยชน&แก8ทางราชการอย8างยิ่ง ผู-ว8าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปLดซองใบเสนอ
ราคาดังกล8าวได๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู-ชนะการสอบราคาสามารถส8งมอบของได-ครบถ-วน ภายใน ๕ วัน ทําการของทาง
ราชการ นับแต8วันที่ทําข-อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจาณาจัดทําข-อตกลงเป0นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข-อ ๑.๓ ก็ไดธันวาคม

๖.๒ ในกรณีที่ผู-ชนะการสอบราคาไม8สามารถส8งมอบสิ่งของได-ครบถ-วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนฯ เห็นว8าไม8สมควรจัดทําข-อตกลงเป0นหนังสือ ตามข-อ ๖.๑ ผู-ชนะการสอบราคาจะต-องทํา
-๕สัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในข-อ ๑.๓ กับโรงเรียน ภายใน...๓.. วัน นับถัดจากวันที่ได-รับแจ-ง และ
จะต-องวางหลักประกันสัญญาเป0นจํานวนเงินเท8ากับร-อยละ ..๕.. ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได-ให-โรงเรียนฯ ยึดถือ
ไว-ในขณะทําสัญญา โดยใช-หลักประกันอย8างหนึ่งอย8างใดดังต8อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ8ายให-แก8โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) โดยเป0นเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือก8อนหน-านั้นไม8เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไว-ในข-อ ๑.๔
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห8งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย& ที่ได-รับอนุญาตให-ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย& และประกอบธุรกิจ ค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห8งประเทศไทย ซึ่งได-แจ-งชื่อเวียนให-ส8วนราชการหรือหน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น
ต8าง ๆ ทราบแล-ว โดยอนุโลมให-ใช-ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข-อ ๑.๔
๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งได-ไปจดทะเบียนไว-กับธนาคารแห8งประเทศไทยเรียบร-อยแล-ว
หลักประกันนี้จะคืนให-โดยไม8มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู-ชนะการสอบราคา (ผู-ขาย) พ-นจากข-อ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล-ว
๗. การชําระเงิน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะจ8ายเงินให-แก8ผู-ขายทั้งหมดก็ต8อเมื่อผู-ขาย ได-ส8ง
มอบพัสดุ ตามรายละเอียดแนบท-ายจัดซื้อ ตามที่โรงเรียน ได-ตกลงซื้อและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได-ตรวจรับ
พัสดุไว- ถูกต-องตามรายการเป0นที่เรียบร-อยแล-วเท8านั้น
๘. อัตราคาปรับ
ค8าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข-อ ๑๐ ให-คิดในอัตราร-อยละ ๐.๒๐ ของราคาค8าพัสดุตามสัญญาต8อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู-ชนะการสอบราคาซึ่งได-ทําข-อตกลงเป0นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข-อ
๑.๓ แล-วแต8กรณี จะต-องรับประกันความชํารุดบกพร8องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม8น-อยกว8า……เดือน…๑…ปV นับถัดจากวันที่โรงเรียนฯ ได-รับมอบ โดยผู-ขายต-องรีบจัดการซ8อมแซมแก-ไขให-ใช-การได-ดีดังเดิ ม
ภายใน…๗…วันนับถัดจากวันที่ได-รับแจ-งความชํารุดบกพร8อง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงิน ค8 าพั สดุ สํา หรั บ การซื้ อครั้งนี้ ได- มาจากงบประมาณรายจ8า ยประจํ าปV งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๖ งบเงินโครงการสนับสนุนค8าใช-จ8ายในการจัดการศึกษาตั้งแต8ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนในสังกัดองค&กรปกครองส8วนท-องถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําได-ต8อเมื่อ โรงเรียน ได-รับเงินอุดหนุนเรียบร-อยแล-ว
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนฯ ได-คัดเลือกผู-เสนอราคารายใดให-เป0นผู-ขายและได-ตกลงซื้อของตามประกาศสอบ
ราคาซื้อแล-ว ถ-าผู-ขายจะต-องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล8าวเข-ามาจากต8างประเทศ และของนั้นต-องนําเข-ามาโดยทาง
เรือในเส-นทางที่มีเรือไทยเดินอยู8 และสามารถให-บริการรับขนได-ตามที่รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู-เสนอราคาซึ่งเป0นผู-ขายจะต-องปฏิบัติตามกฎหมายว8าด-วยการส8งเสริมการพาณิชย&นาวี ดังนี้
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(๑) แจ-งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล8าวเข-ามาจากต8างประเทศต8อสํานักงานคณะกรรมการส8งเสริม
การพาณิชย&นาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผู-ขายสั่งหรือซื้อของจากต8างประเทศ เว-นแต8เป0นของที่รัฐมนตรีว8าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว-นให-บรรทุกโดยเรืออื่นได(๒) จัดการให-สิ่งของดังกล8าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช8นเดียวกับเรือไทยจากต8าง
-๖ประเทศมายังประเทศไทย เว-นแต8จะได-รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส8งเสริมการพาณิชย&นาวีให-บรรทุก
สิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม8ใช8เรือไทย ซึ่งจะต-องได-รับอนุญาตเช8นนั้นก8อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป0นของที่
รัฐมนตรีว8าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว-นให-บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม8ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู-ขายจะต-องรับผิดตามกฎหมายว8าด-วยการส8งเสริม
การพาณิชย&นาวี
๑๐.๓ ผู-เสนอราคาซึ่งโรงเรียน ได-คัดเลือกแล-วไม8ไปทําสัญญา หรือ ข-อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดระบุไว-ในข-อ ๖ โรงเรียนจะริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร-องจากผู-ออกหนังสือค้ําประกันสัญญาทันที
และอาจพิจารณาเรียกร-องให-ชดใช-ความเสียหายอื่น (ถ-ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให-เป0นผู-ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๑๐.๔ โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแก-ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข-อกําหนดในแบบสัญญาให-เป0นตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ-ามี)
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
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บทนิยาม
"ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน5รวมกัน" หมายความว8า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข-าเสนอราคา
เพื่อรับจ-างในการสอบราคาจ-างของหน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น เป0นผู-มีส8วนได-เสียไม8ว8าโดยทางตรงหรือ
ทางอ-อมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เข-าเสนอราคาเพื่อรับจ-างในการสอบราคาจ-างของหน8วยการ
บริหารราชการส8วนท-องถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีส8วนได-เสียไม8ว8าโดยทางตรงหรือทางอ-อมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล8าวข-างต-น
ได-แก8การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล8าว มีความสัมพันธ&กันในลักษณะ ดังต8อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธ&กันในเชิงบริหารโดยผู-จัดการ หุ-นส8วนผู-จัดการ กรรมการผู-จัดการ ผู-บริหาร หรือ
ผู-มีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใช-อํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาให-แก8
หน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น ในการสอบราคาจ-างครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธ&กันในเชิงทุน โดยผู-เป0นหุ-นส8วนในห-างหุ-นส8วนสามัญ หรือผู-เป0นหุ-นส8วนไม8
จํากัดความรับผิดในห-างหุ-นส8วนจํากัด หรือผู-ถือหุ-นรายใหญ8ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เป0นหุ-นส8วนใน
ห-างหุ-นส8วนสามัญ หรือห-างหุ-นส8วนจํากัด หรือเป0นผู-ถือหุ-นรายใหญ8ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให-แก8หน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่นในการสอบราคาจ-างครั้งนี้
คําว8า "ผู-ถือหุ-นรายใหญ8" ให-หมายความว8า ผู-ถือหุ-นซึ่งถือหุ-นเกินกว8าร-อยละยี่สิบห-าในกิจการนั้น หรือ
ในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ&กันในลักษณะไขว-กันระหว8าง (๑) และ (๒) โดยผู-จัดการ หุ-นส8วนผู-จัดการ
กรรมการผู-จัดการ ผู-บริหาร หรือผู-มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเป0นหุ-นส8วนในห-างหุ-นส8วนสามัญ หรือห-างหุ-นส8วนจํากัด หรือเป0นผู-ถือหุ-นรายใหญ8 ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชน หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข-าเสนอราคาให-แก8หน8วยการบริหารราชการส8ว น
ท-องถิ่นในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน8ง การเป0นหุ-นส8วน หรือเข-าถือหุ-นดังกล8าวข-างต-นของคู8สมรส หรือบุตรที่ยังไม8
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให-ถือว8าเป0นการดํารงตําแหน8งการเป0นหุ-นส8วน หรือการถือหุ-นของ
บุคคลดังกล8าว
ในกรณีบุคคลใดใช-ชื่อบุคคลอื่นเป0นผู-จัดการ หุ-นส8วนผู-จัดการ กรรมการผู-จัดการ ผู-บริหารผู-เป0น
หุ-นส8วนหรือผู-ถือหุ-นโดยที่ตนเองเป0นผู-ใช-อํานาจในการบริหารที่แท-จริง หรือเป0นหุ-นส8วน หรือผู-ถือหุ-นที่แท-จริงของห-าง
หุ-นส8วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแล-วแต8กรณี และห-างหุ-นส8วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่เกี่ยวข-อง ได-เสนอราคาให-แก8หน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น ในการสอบราคาจ-างคราวเดียว
กัน ให-ถือว8าผู-เสนอราคา หรือผู-เสนองานนั้นมีความสัมพันธ&กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล-วแต8กรณี
"การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม" หมายความว8าการที่ผู-เสนอราคารายหนึ่ง หรือ
หลายรายกระทําการอย8างใด ๆ อันเป0นการขัดขวาง หรือเป0นอุปสรรค หรือไม8เปLดโอกาสการแข8งขันราคาอย8างเป0น
ธรรมในการเสนอราคาต8อหน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น ไม8ว8าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการใหขอให-หรือรับว8าจะให- เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย&สิน หรือประโยชน&อื่นใด หรือใช-กําลังประทุษร-าย
หรือข8มขู8ว8าจะใช-กําลังประทุษร-าย หรือแสดงเอกสารอันเป0นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุ
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ประสงค&ที่จะแสวงหาประโยชน&ในระหว8างผู-เสนอราคาด-วยกัน หรือเพื่อให-ประโยชน&แก8ผู-เสนอราคารายหนึ่งรายใด
เป0นผู-มีสิทธิทําสัญญากับหน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข8งขันราคาอย8างเป0นธรรม
หรือเพื่อให-เกิดความได-เปรียบหน8วยการบริหารราชการส8วนท-องถิ่น โดยมิใช8เป0นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
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