ประกาศ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION
-------------------------------------------ดวย โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีความประสงคจะสอบราคาซื้อพัสดุ โครงการ
STEM EDUCATION จํานวน ๑๖ รายการ ประกอบดวย
๑. กล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ขนาด ๑๕๐ x ๑๙๒ x ๗๒ มม. จํานวน ๓๕ ชุด
๒. กล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ขนาด ๔๐๖ x ๕๙๓ x ๒๓๑ มม. จํานวน ๒ ชุด
๓. ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ๑ ชุด มีจํานวน ๓ ช4อง ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบ
เคลื่อนที่ได จํานวน ๑ ชุด
๔. ชุดโตHะพรอมเกาอี้ ๔ ตัว จํานวน ๔ ชุด
- ขนาดโตHะ ๑๒๕ x ๘๕ x ๕๔ ซม.
- ขนาดที่นั่ง ๓๘ x ๓๘ x ๔๔ ซม.
๕. ปรับพื้นหองใหดูสบายตา
- ทาสีรองพื้น โดยสีน้ํากันเปKLอน ทั้งภายในและภายนอกหอง จํานวน ๑ ชุด
๖. สติกเกอรตกแต4งฝาผนังหองเรียน จํานวน ๑ หอง
- สติ๊กเกอร มิมากิเคลือบดานรีดแผ4นพีวีซีโฟมผิวเรียบมีสีขาวความหนา ๒.๕ มม.
- แผนผังอุปกรณและผลงานเสริมสรางบรรยากาศในหองเรียน จํานวน ๑ ดาน
๗. ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม Creative Class Room หนาหอง จํานวน ๑ ชุด
๘. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรเครื่องกลกําลัง ชุดประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๕,๗๘๕ ชิ้น
จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๘๐ บทเรียน รวม ๖๔ แบบ และกิจกรรมงาน
สรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อการทดลองทางวิทยาศาสตร เครื่องกลกําลัง ๖ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม.
แบบเคลื่อนที่ได
๙. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด ประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๖,๙๕๖ ชิ้น
จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๘๐ บทเรียน รวม ๖๔ แบบ และกิจกรรมงาน
สรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อการทดลองทางวิทยาศาสตร พลังงานสะอาด ๙ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม.
แบบเคลื่อนที่ได
๑๐. ชุดนักสํารวจเทคโนโลยี ประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๔,๘๐๐ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด

(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๖๐ บทเรียน รวม ๔๘ แบบ และกิจกรรมงาน
สรางสรรค ๑๒ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อนักสํารวจเทคโนโลยี ๖ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม.
แบบเคลื่อนที่ได
๑๑. ชุดอุปกรณตัวต4ออัจฉริยะ ประกอบดวย อุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๓,๖๒๗ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๔๐ บทเรียน รวม ๒๔ แบบ และกิจกรรมงาน
สรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4ออุปกรณตัวต4ออัจฉริยะ ๑๐ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม.
แบบเคลื่อนที่ได
๑๒. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ขนาด ๔๐ x ๓๘ x ๒๗ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุ
กล4องพลาสติก จํานวนไม4นอยกว4า ๖๐๗ ชิน้ ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๑ ชุด
๑๓. ชุดรางกลิ้งบอล ขนาด ๕๙ x ๔๐ x ๒๓ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุ กล4องพลาสติก
จํานวนไม4นอยกว4า ๙๘๖ ชิน้ ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๒ ชุด
๑๔. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมขนาด ๔๐ x ๓๘ x ๒๗ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุ
กล4องพลาสติก จํานวนไม4นอยกว4า ๕๖๖ ชิน้ ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๒ ชุด
๑๕. ฐานรองชุดต4อพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวนไม4นอยกว4า ๑๔๔ ชิ้น จํานวน ๒ ชุด
๑๖. ชั้นวางหนังสือคู4มือ ขนาด ๖๐ x ๓๑ x ๑๓๐ ซม. จํานวน ๔ ชุด
ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้ เปaนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน)
พัสดุที่เสนอราคาตองเปaนของแท ของใหม4 ไม4เคยใชงานมาก4อน ไม4เปaนของเก4าเก็บ อยู4ในสภาพที่
จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา
ผู/มีสิทธิเสนอราคาจะต/องมีคุณสมบัติ ดังต4อไปนี้
๑. เปaนนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล4าว
๒. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒/๒๕๖๐
๓. ไม4เปaนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อของทางราชการ หรือ หน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น
และไดแจงเวียนชื่อแลว
๔. ไม4เปaนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม4ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต4รัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช4นว4านั้น
๕. ไม4เปaนผูมีผลประโยชนร4วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก4โรงเรียน เทศบาล ๑
วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา ซื้อ หรือไม4เปaนผูกระทําการอันเปaนการขัดขวางการ
แข4งขันราคาอย4างเปaนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ ระหว4างเวลา ๐๙.๐๐ –
๑๕.๓๐ น. ณ หองขางบัน ไดดานทิ ศเหนื อ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม และระหว4างวันที่ ๘
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันราชการ ระหว4างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐
น. ยื่ น ซอง ณ ฝi ายพั ส ดุโรงเรียนเทศบาล ๑ วัด เที ย นดั ด (นครผลพิ ทยาคาร) อํ าเภอสามพราน จังหวั ด
นครปฐม และกําหนดเปjดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. เปaนตน
ไป ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ผูสนใจติดต4อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ไดที่ โรงเรียนเทศบาล ๑ วั ด
เที ย นดั ด (นครผลพิ ทยาคาร) ระหว4 า งวั น ที่ ๗ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึ งวั น ที่ ๒๑ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ในวันราชการ ตั้งแต4เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐- ๒๔๒๙ ๐๗๗๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางเสาวลักษณ อินแสน)
หัวหนาสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลออมใหญ4

หมายเลข ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ พัสดุโครงการ STEM EDUCATION
แนบท/ายเอกสารสอบราคาโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
๑. กล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ขนาด ๑๕๐ x ๑๙๒ x ๗๒ มม. จํานวน ๓๕ ชุด
๒. กล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ขนาด ๔๐๖ x ๕๙๓ x ๒๓๑ มม. จํานวน ๒ ชุด
๓. ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ๑ ชุด มีจํานวน ๓ ช4อง ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบ
เคลื่อนที่ได จํานวน ๑ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๔. ชุดโตHะพรอมเกาอี้ ๔ ตัว จํานวน ๔ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ขนาดโตHะ ๑๒๕ x ๘๕ x ๕๔ ซม.
- ขนาดที่นั่ง ๓๘ x ๓๘ x ๔๔ ซม.
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๕. ปรับพื้นหองใหดูสบายตา
- ทาสีรองพื้น โดยสีน้ํากันเปKLอน ทั้งภายในและภายนอกหอง จํานวน ๑ ชุด
๖. สติกเกอรตกแต4งฝาผนังหองเรียน
จํานวน ๑ หอง
- สติ๊กเกอร มิมากิเคลือบดานรีดแผ4นพีวีซีโฟมผิวเรียบมีสีขาวความหนา ๒.๕ มม.
- แผนผังอุปกรณและผลงานเสริมสรางบรรยากาศในหองเรียน จํานวน ๑ ดาน
๗. ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม Creative Class Room หนาหอง
จํานวน ๑ ชุด
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
( นางดารารัตน สมบูรณสิน )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นายพิเชษฐ หงษทอง )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นางสาววรรดี บัวทอง )

หมายเลข ๒
๘. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรเครื่องกลกําลัง ชุดประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า๕,๗๘๕
ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๘๐ บทเรียน รวม ๖๔ แบบ และกิจกรรมงาน
สรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อการทดลองทางวิทยาศาสตร เครื่องกลกําลัง ๖ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได มี
รายละเอียด ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๙. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด ประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า
๖,๙๕๖ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๘๐ บทเรียน รวม ๖๔ แบบ และกิจกรรมงานสรางสรรค
๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อการทดลองทางวิทยาศาสตร พลังงานสะอาด ๙ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได มี
รายละเอียด ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๐. ชุดนักสํารวจเทคโนโลยี ประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๔,๘๐๐ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๖๐ บทเรียน รวม ๔๘ แบบ และกิจกรรมงาน
สรางสรรค ๑๒ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
( นางดารารัตน สมบูรณสิน )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นายพิเชษฐ หงษทอง )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นางสาววรรดี บัวทอง )

หมายเลข ๓
(๒) ชุดตัวต4อนักสํารวจเทคโนโลยี ๖ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได
มีรายละเอียด ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๑. ชุดอุปกรณตัวต4ออัจฉริยะ ประกอบดวย อุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๓,๖๒๗ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๔๐ บทเรียน รวม ๒๔ แบบ และกิจกรรมงานสรางสรรค
๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4ออุปกรณตัวต4ออัจฉริยะ ๑๐ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบ
เคลื่อนที่ได มีรายละเอียด ดังนี้
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๒. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ขนาด ๔๐ x ๓๘ x ๒๗ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุ
กล4องพลาสติก จํานวนไม4นอยกว4า ๖๐๗ ชิน้ ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๑ ชุด
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
( นางดารารัตน สมบูรณสิน )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นายพิเชษฐ หงษทอง )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นางสาววรรดี บัวทอง )

หมายเลข ๔
๑๓. ชุดรางกลิ้งบอล ขนาด ๕๙ x ๔๐ x ๒๓ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุ กล4องพลาสติก
จํานวนไม4นอยกว4า ๙๘๖ ชิน้ ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๒ ชุด
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดAcrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๔. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมขนาด ๔๐ x ๓๘ x ๒๗ ซม. คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุกล4อง
พลาสติกจํานวนไม4นอยกว4า ๕๖๖ ชิ้น ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๒ ชุด
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene กับ เม็ดพลาสติกชนิดPolyethylene เกรด A
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๕. ฐานรองชุดต4อพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวนไม4นอยกว4า ๑๔๔ ชิ้น จํานวน ๒ ชุด
- ผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิด Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
- มีความแข็งและเหนียว ทนต4อการกระแทกและการเสียดสีไดดี
- สีที่ใชปลอดภัยสําหรับเด็ก(Non-Toxic)
- ไดผ4านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.
๑๖. ชั้นวางหนังสือคู4มือ จํานวน ๔ ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
- ขนาด ๖๐x๓๑x๑๓๐ ซม. ตัวชั้นสามารถถอดสลับดานได ๒ แบบ เนื้อวัสดุโครงสรางเปaน
เหล็กแต4ละชั้นเปaนแผ4นเหล็กเจาะรูพ4นสีรับน้ําหนักได ๕ กก. ต4อชั้น น้ําหนัก ๒ กก.
ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ
( นางดารารัตน สมบูรณสิน )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นายพิเชษฐ หงษทอง )
ลงชื่อ....................................................กรรมการ
( นางสาววรรดี บัวทอง )

เอกสารการสอบราคาซื้อ เลขที่ ๒ / ๒๕๖๐
พัสดุโครงการ STEM EDUCATION
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ซึ่งต4อไปนี้เรียกว4า “โรงเรียน” มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION ตามรายการ ดังนี้
๑. กล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ขนาด ๑๕๐ x ๑๙๒ x ๗๒ มม. จํานวน ๓๕ ชุด
๒. กล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ขนาด ๔๐๖ x ๕๙๓ x ๒๓๑ มม. จํานวน ๒ ชุด
๓. ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุการศึกษา ๑ ชุด มีจํานวน ๓ ช4อง ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบ
เคลื่อนที่ได จํานวน ๑ ชุด
๔. ชุดโตHะพรอมเกาอี้ ๔ ตัว จํานวน ๔ ชุด
- ขนาดโตHะ ๑๒๕ x ๘๕ x ๕๔ ซม.
- ขนาดที่นั่ง ๓๘ x ๓๘ x ๔๔ ซม.
๕. ปรับพื้นหองใหดูสบายตา
- ทาสีรองพื้น โดยสีน้ํากันเปKLอน ทั้งภายในและภายนอกหอง จํานวน ๑ ชุด
๖. สติกเกอรตกแต4งฝาผนังหองเรียน จํานวน ๑ หอง
- สติ๊กเกอร มิมากิเคลือบดานรีดแผ4นพีวีซีโฟมผิวเรียบมีสีขาวความหนา ๒.๕ มม.
- แผนผังอุปกรณและผลงานเสริมสรางบรรยากาศในหองเรียน จํานวน ๑ ดาน
๗. ตัวอักษรอะครีลิกสีสันสวยงาม Creative Class Room หนาหอง จํานวน ๑ ชุด
๘. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรเครื่องกลกําลัง ชุดประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๕,๗๘๕ ชิ้น
จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๘๐ บทเรียน รวม ๖๔ แบบ และกิจกรรม
งานสรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อการทดลองทางวิทยาศาสตร เครื่องกลกําลัง ๖ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได
๙. ชุดการทดลองทางวิทยาศาสตรพลังงานสะอาด ประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๖,๙๕๖ ชิ้น
จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๘๐ บทเรียน รวม ๖๔ แบบ และกิจกรรม
งานสรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อการทดลองทางวิทยาศาสตร พลังงานสะอาด ๙ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได
๑๐. ชุดนักสํารวจเทคโนโลยี ประกอบดวยอุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๔,๘๐๐ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๖๐ บทเรียน รวม ๔๘ แบบ และกิจกรรม
งานสรางสรรค ๑๒ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
(๒) ชุดตัวต4อนักสํารวจเทคโนโลยี ๖ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม. แบบเคลื่อนที่ได
๑๑. ชุดอุปกรณตัวต4ออัจฉริยะ ประกอบดวย อุปกรณ จํานวนไม4นอยกว4า ๓,๖๒๗ ชิ้น จํานวน ๑ ชุด
(๑) สมุดงานนักเรียน ฉบับ ภาษาอังกฤษ ๔๐ บทเรียน รวม ๒๔ แบบ และกิจกรรม

งานสรางสรรค ๑๖ แบบและคู4มืออัจฉริยะ ๓ มิติ
-๒(๒) ชุดตัวต4ออุปกรณตัวต4ออัจฉริยะ ๑๐ ชุด
(๓) ชั้นวางกล4องสําหรับจัดเก็บวัสดุทางการศึกษา ขนาด ๖๘ x ๓๙ x ๑๑๑.๕ ซม.
แบบเคลื่อนที่ได
๑๒. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม ขนาด ๔๐ x ๓๘ x ๒๗ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม
บรรจุกล4องพลาสติก จํานวนไม4นอยกว4า ๖๐๗ ชิ้น ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๑ ชุด
๑๓. ชุดรางกลิ้งบอล ขนาด ๕๙ x ๔๐ x ๒๓ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม บรรจุ กล4อง
พลาสติกจํานวนไม4นอยกว4า ๙๘๖ ชิ้นต4อ ๑ ชุด จํานวน ๒ ชุด
๑๔. ชุดพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอมขนาด ๔๐ x ๓๘ x ๒๗ ซม.คู4มือการใชงานจํานวน ๑ เล4ม
บรรจุ กล4องพลาสติก จํานวนไม4นอยกว4า ๕๖๖ ชิ้น ต4อ ๑ ชุด จํานวน ๒ ชุด
๑๕. ฐานรองชุดต4อพลังงานเพื่อสิ่งแวดลอม จํานวนไม4นอยกว4า ๑๔๔ ชิ้น จํานวน ๒ ชุด
๑๖. ชั้นวางหนังสือคู4มือ ขนาด ๖๐ x ๓๑ x ๑๓๐ ซม. จํานวน ๔ ชุด

-๓( รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามเอกสารแนบทาย)
ซึ่งพัสดุที่เสนอราคาตองเปaนของแท ของใหม4 ไม4เคยใชงานมาก4อน ไม4เปaนของเก4าเก็บ อยู4ในสภาพที่จะใช
งานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังต4อไปนี้
๑. เอกสารแนบท/ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร4วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข4งขันราคาอย4างเปaนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส4วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส4วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู/เสนอราคา
๒.๑ เปaนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล4าว
๒.๒ ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๒ / ๒๕๖๐
๒.๓ ไม4 เปa น ผูที่ ถูกระบุ ชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อของทางราชการ หรือ หน4 วยการบริหารราชการส4 วน
ทองถิ่น และไดแจงเวียนชื่อแลว
๒.๔ ไม4เปa นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม4ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต4รัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช4นว4านั้น
๒.๕ ไม4เปaนผูมีผลประโยชนร4วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคาใหแก4โรงเรียน เทศบาล ๑ วัด
เทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) ณ วันประกาศสอบราคา ซื้อ หรือไม4เปaนผูกระทําการอันเปaนการขัดขวางการแข4งขัน
ราคาอย4างเปaนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
๒.๖ ผูเสนอราคาตองผ4านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของ “ โรงเรียน ”
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคาเปaน ๒ ส4วน คือ
๓.๑ ส4วนที่ ๑ อย4างน/อยต/องมีเอกสารดังต4อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปaนนิติบุคคล
(ก) หางหุนส4วนสามัญหรือหางหุนส4วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส4วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญ ชีผูถือหุนรายใหญ4 พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-๔(๒) ในกรณี ผู เสนอราคาเปa น บุ คคลธรรมดา หรือคณะบุ คคลที่ มิใช4 นิ ติ บุ คคล ใหยื่ น สํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปaนหุนส4วน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูเปaนหุนส4วน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปaนผูเสนอราคาร4วมกันในฐานะเปaนผูร4วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขาร4วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร4วมคา และในกรณีที่ผูเขาร4วมฝiายใดเปaนบุคคลธรรมดาที่มิใช4สัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร4วมคาฝiายใดเปaนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค4าเพิ่ม (ถามี) , สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๕) บัญชีเอกสารส4วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส4วนที่ ๒ อย4างน/อยต/องมีเอกสารดังต4อไปนี้
(๑) แคตตาล็อก และตัวอย4างสินคาไม4นอยกว4า ๑๐ รายการ รวมทั้งรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปjดอากรแสตมปuตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส4วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม4มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุ
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม4มีการขูดลบหรือแกไขหากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตอง
ลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห4ง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาใหเสนอเปaนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต4อหน4วย และหรือต4อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม4ตรงกันใหถือตัวหนังสือเปaนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค4าภาษีมูลค4าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค4าขนส4ง ค4าจดทะเบียน และค4าใชจ4ายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว
จนกระทั่งส4งมอบพัสดุให ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ราคาที่เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม4นอยกว4า...๓๐.…วัน นับแต4วันเปjดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคาไม4ได
๔.๓ ผู เสนอราคาจะตองเสนอกํ า หนดเวลาส4 งมอบพั ส ดุ ภายใน ๑๕ วั น ทํ า การของทางราชการ
นับตั้งแต4วันทําสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองส4งแคตตาล็อก และตัวอย4างสินคาไม4นอยกว4า ๑๐ รายการ ไปพรอมใบเสนอราคา
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล4าวนี้โรงเรียน จะยึดไวเปaนเอกสารของทางราชการ(ยกเวนสินคาตัวอย4าง)
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปaนสําเนารูปถ4ายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปjดซองสอบราคามี
ความประสงคจะขอดู ตนฉบับ แคตตาล็อก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับ มาใหคณะกรรมการเปjด ซองสอบราคา
พิจารณา ตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ก4อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร4างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก4อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

- ๕ ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่เปjดผนึกซองเรียบรอยจ4าหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการ
รับและเปjดซองสอบราคา จัดซื้อพัสดุโครงการ STEM EDUCATION โดยระบุไวที่หนาซองว4า “ใบเสนอราคาตาม
เอกสารสอบราคาเลขที่ ๒ /๒๕๖๐ ยื่นต4อ เจาหนาที่พัสดุ ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต4เวลา ๐๙.๐๐ ๑๕.๓๐ น. ณ หองขางบั น ไดดานทิ ศเหนื อ ชั้ น ๔ ของศาลากลางจั งหวั ด นครปฐมและระหว4 างวั น ที่ ๘– ๒๑
ธันวาคม ๒๕๕๙ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต4เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ยื่นซอง ณ ฝiายพัสดุโรงเรียนเทศบาล ๑
วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม4รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมเปjดซอง
สอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต4ละรายว4าเปaนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร4วมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่นตาม ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม4 และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกก4อนการเปjดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต4อคณะกรรมการเปjดซองสอบราคาก4อน หรือในขณะที่มีการเปjดซองใบเสนอราคา
ว4า มีผูเสนอราคากระทําการอันเปaนการขัดขวางการแข4งขันราคาอย4างเปaนธรรมตามขอ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการฯ
เชื่อไดว4ามีการกระทําอันเปaนการขัดขวางการแข4งขันราคาอย4างเปaนธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
รายนั้นออกจากการเปaนผูเสนอราคาและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่ มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และโรงเรียน จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล4าวเปaนผูทิ้งงาน เวนแต4คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดว4าผูเสนอราคารายนั้นเปaนผูที่
ใหความร4วมมือเปaนประโยชนต4อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปaนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล4าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปaนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปaนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
ร4วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปaนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปaนการขัดขวางการ
แข4งขันราคาอย4างเปaนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกล4าวต4อผูว4าราชการจังหวัดภายใน ๓ วัน นับแต4วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปjดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของผูว4าราชการจังหวัดใหถือเปaนที่สุด
คณะกรรมการเปjดซองสอบราคาจะเปjดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล4าว
ขางตน ณ หองขางบันไดดานทิศเหนือ ชั้น ๔ ของศาลากลางจังหวัดนครปฐม ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
ตั้งแต4เวลา ๑๐.๐๐ น. เปaนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ย4อมไม4เปaนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปjดซองใบเสนอราคา
เวนแต4ผูว4าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว4า การขยายระยะเวลาดังกล4าวจะเปaนประโยชนแก4ทางราชการอย4างยิ่ง และ
ในกรณีที่ผูว4าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นว4าการยกเลิกการเปjดซอง
ใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปaนประโยชนแก4ทางราชการอย4างยิ่ง ใหผูว4าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิก
การเปjดซองใบเสนอราคาดังกล4าวได
๕. หลักเกณฑKและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไม4ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม4ถูกตอง หรือไม4
ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่ น ซองสอบราคาไม4 ถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปj ด ซองสอบราคาจะไม4 รั บ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต4เปaนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา ในส4วนที่มิใช4สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว4าเปaน
ประโยชนต4อโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) เท4านั้น
๕.๓ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร) สงวนสิทธิไม4พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม4
มีการผ4อนผันในกรณีดังต4อไปนี้

-๖(๑) ไม4ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
(๒) ไม4กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย4างหนึ่งอย4างใด หรือทั้งหมดในใบ
เสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต4างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดเอกสารสอบราคาที่เปaนสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก4ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการเปjดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม4รับราคา หรือไม4ทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล4าวไม4มีความเหมาะสมหรือไม4ถูกตอง
๕.๕ โรงเรียน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม4รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม4
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแต4จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปaนสําคัญและใหถือว4าการตัดสินของ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) เปaนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียก รองค4าเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปaนผูทิ้งงาน ไม4ว4าจะเปaนผูเสนอราคาที่ไดรับ
การคัดเลือก หรือไม4ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว4าการเสนอราคากระทําการโดยไม4สุจริต เช4นการเสนอเอกสารอันเปaน
เท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปaนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปjดซองสอบราคาว4า ผูเสนอราคาที่มีสิทธิที่ไดรับการ
คัดเลือกตามที่ประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เปaนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร4วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเปaนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปaนการขัดขวางการแข4งขันราคาอย4างเปaนธรรม ตามขอ
๑.๕ โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล4าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามขอ
๔.๕ และโรงเรียน จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปaนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากผูว4าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว4า การยกเลิกการเปjดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปaนประโยชนแก4ทางราชการอย4างยิ่ง ผูว4าราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปjดซองใบเสนอราคาดังกล4าวได
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถส4งมอบของไดครบถวน ภายใน ๕ วัน ทําการของทางราชการ
นับแต4วันที่ทําขอตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจาณาจัดทําขอตกลงเปaนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณี ที่ผู ชนะการสอบราคาไม4 ส ามารถส4 งมอบสิ่ งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน ทํ าการของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนฯ เห็นว4าไม4สมควรจัดทําขอตกลงเปaนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญ ญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับโรงเรียน ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญ ญาเปaนจํานวนเงินเท4ากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่สอบราคาไดให
โรงเรียนฯ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย4างหนึ่งอย4างใดดังต4อไปนี้

(๑) เงินสด
-๗(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ4ายใหแก4โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) โดยเปaนเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญา หรือก4อนหนานั้นไม4เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ๑.๔
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห4งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ ค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห4งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส4วนราชการหรือหน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น
ต4าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งไดไปจดทะเบียนไวกับธนาคารแห4งประเทศไทยเรียบรอยแลว
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม4มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. การชําระเงิน
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) จะจ4ายเงินใหแก4ผูขายทั้งหมดก็ต4อเมื่อผูขาย ไดส4งมอบ
พัสดุ ตามรายละเอียดแนบทายจัดซื้อ ตามที่โรงเรียน ไดตกลงซื้อและคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุไดตรวจรับพัสดุ
ไว ถูกตองตามรายการเปaนที่เรียบรอยแลวเท4านั้น
๘. อัตราค4าปรับ
ค4าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาค4าพัสดุตามสัญญาต4อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร4อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปaนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต4
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร4องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม4นอยกว4า - เดือน ๑ ปz
นับถัดจากวันที่โรงเรียนฯ ไดรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซ4อมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร4อง
๑๐. ข/อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค4าพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณรายจ4ายประจําปzงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบ
เงินโครงการสนับสนุนค4าใชจ4ายในการจัดการศึกษาตั้งแต4ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนใน
สังกัดองคกรปกครองส4วนทองถิ่น
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต4อเมื่อโรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนเรียบรอยแลว
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนฯ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปaนผูขายและไดตกลงซื้อของตามประกาศสอบราคา
ซื้อแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกล4าวเขามาจากต4างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู4 และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีว4าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
เสนอราคาซึ่งเปaนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายว4าดวยการส4งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล4าวเขามาจากต4างประเทศต4อสํานักงานคณะกรรมการส4งเสริม
การพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากต4างประเทศ เวนแต4เปaนของที่รัฐมนตรีว4าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล4าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือ เรือที่มีสิทธิเช4นเดียวกับเรือไทยจากต4าง

ประเทศมายังประเทศไทย เวนแต4จะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส4งเสริมการพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของโดยนั้นโดยเรืออื่นที่ไม4ใช4เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช4นนั้นก4อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปaนของที่
รัฐมนตรีว4าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
-๘(๓) ในกรณีที่ไม4ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายว4าดวยการส4งเสริม
การพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งโรงเรียน ไดคัดเลือกแลวไม4ไปทําสัญญา หรือ ขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนดระบุไวในขอ ๖ โรงเรียนจะริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
สัญ ญาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปaนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ โรงเรียน สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปaนตาม ความเห็น
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
หัวหน/าเจ/าหน/าที่พัสดุ

บทนิยาม
"ผู/เสนอราคาที่มีผลประโยชนKร4วมกัน" หมายความว4า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคา
เพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น เปaนผูมีส4วนไดเสียไม4ว4าโดยทางตรงหรือ
ทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาเพื่อรับจางในการสอบราคาจางของหน4วยการ
บริหารราชการส4วนทองถิ่น ในคราวเดียวกัน
การมีส4วนไดเสียไม4ว4าโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล4าวขางตน
ไดแก4การที่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลดังกล4าว มีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังต4อไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหารโดยผูจัดการ หุนส4วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน ในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ หรือสามารถใชอํานาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เสนอราคาใหแก4
หน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น ในการสอบราคาจางครั้งนี้
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปaนหุนส4วนในหางหุนส4วนสามัญ หรือผูเปaนหุนส4วนไม4
จํากัดความรับผิดในหางหุนส4วนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญ4ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปaนหุนส4วนใน
หางหุนส4วนสามัญ หรือหางหุนส4วนจํากัด หรือเปaนผูถือหุนรายใหญ4ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกราย
หนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาใหแก4หน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่นในการสอบราคาจางครั้งนี้
คําว4า "ผูถือหุนรายใหญ4" ใหหมายความว4า ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกว4ารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น หรือ
ในอัตราอื่นตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศกําหนด สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหว4าง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนส4วนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลราย
หนึ่งเปaนหุนส4วนในหางหุนส4วนสามัญ หรือหางหุนส4วนจํากัด หรือเปaนผูถือหุนรายใหญ4 ในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชน หรือบริษัทมหาชนจํากั ด อีกรายหนึ่ งหรือหลายรายที่ เขาเสนอราคาใหแก4หน4 วยการบริห ารราชการส4 วน
ทองถิ่นในการสอบราคาครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน4ง การเปaนหุนส4วน หรือเขาถือหุนดังกล4าวขางตนของคู4สมรส หรือบุตรที่ยังไม4
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือว4าเปaนการดํารงตําแหน4งการเปaนหุนส4วน หรือการถือหุนของ
บุคคลดังกล4าว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปaนผูจัดการ หุนส4วนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารผูเปaน
หุนส4วนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปaนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปaนหุนส4วน หรือผูถือหุนที่แทจริงของหาง
หุนส4วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดแลวแต4กรณี และหางหุนส4วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาใหแก4หน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น ในการสอบราคาจางคราวเดียว
กัน ใหถือว4าผูเสนอราคา หรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแต4กรณี
"การขัดขวางการแข4งขันราคาอย4างเปPนธรรม" หมายความว4าการที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง หรือ
หลายรายกระทําการอย4างใด ๆ อันเปaนการขัดขวาง หรือเปaนอุปสรรค หรือไม4เปjดโอกาสการแข4งขันราคาอย4างเปaน
ธรรมในการเสนอราคาต4อหน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น ไม4ว4าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให
ขอใหหรื อ รั บ ว4 า จะให เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ เงิ น หรื อ ทรั พ ยสิ น หรื อ ประโยชนอื่ น ใด หรื อ ใชกํ า ลั ง
ประทุษราย หรือข4มขู4ว4าจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปaนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้

โดยมีวัตถุ ประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหว4างผูเสนอราคาดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแก4ผูเสนอราคาราย
หนึ่งรายใดเปaนผูมีสิทธิทําสัญญากับหน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข4งขันราคาอย4างเปaน
ธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบหน4วยการบริหารราชการส4วนทองถิ่น โดยมิใช4เปaนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

