ประกาศโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
เรื่อง การจัดซื้อ ครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร (โรงเรียนขยายผลคาย ๑ สอวน.)
---------------------------------------------

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคมมีความประสงคจะจัดซื้อครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร
(โรงเรียนขยายผลคาย ๑ สอวน.) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร
จํานวน
๑ หอง
(โรงเรียนขยายผลคาย ๑ สอวน.)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
๕. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกโรงเรียนปา
พะยอมพิทยาคม ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองบริหารงบประมาณ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ต.บานพราว
อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ไดที่ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง
ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.pyk.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๗๔๖๒๔๔๑๒
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายพิชัย บุษรารัตน)
ผูอํานวยการโรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม

เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขที่ ๑/๒๕๖๐
ครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร (โรงเรียนขยายผลคาย ๑ สอวน.)
ตามประกาศ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
......................................................
โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ครุภัณฑประกอบ
หองวิทยาศาสตร (โรงเรียนขยายผลคาย ๑ สอวน.) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร
จํานวน
๑ หอง
(โรงเรียนขยายผลคาย 1 สอวน.)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของกรม
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) ขอมูลผูคาภาครัฐ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ
ขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย
ทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให
ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจด
ทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ต.บาน
พราว อ.ปาพะยอม จ.พัทลุง
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอ
ราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามรายการ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะ
ขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบ
ภายใน ๑ วัน
๔.๕ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบ
ราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซอง
ถึง ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑประกอบหองวิทยาศาสตร(โรงเรียนขยายผล คาย
๑ สอวน.) โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๖๐" ยื่นตอ
เจาหนาที่ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ หองบริหารงบประมาณ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม ต.บานพราว อ.ปาพะยอม
จ.พัทลุง

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบ
เสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบ
เสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผู
เสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวง
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของ
ปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเกียรติยศ โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม จ.พัทลุง ในวันที่ ๒๙
สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบ
เสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการ
ยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น

๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือกรม มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอ
ราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไม
ถูกตอง
๕.๕ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผู
เสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผู
ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได

๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ
ของทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทํา
การของทางราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบ
ราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคา
ไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๗. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก เงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น
๙.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบ
ราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดย
ทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการส งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

โรงเรียนปาพะยอมพิทยาคม
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ใบเสนอราคา
เรียน ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ขาพเจา………(ชื่อผูเสนอราคา)…………………………….อยูเลขที่……...……………
ถนน……………………………………… ตําบล /แขวง……………………………………..………….
อําเภอ / เขต …………………………….. จังหวัด…………………….. โทรศัพท……………...………
โดย ……………………………………………………….. ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ
ในเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่…………………………… และเอกสารเพิ่มเติมเลขที่…………… (ถามี)
โดยตลอดและยอมรับขอกําหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามที่กําหนดและไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกําหนดไวในเอกสารสอบราคาตาม
ราคาและกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ที่

รายการ

จํานวน

1 ครุภัณฑประกอบหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
ประกอบดวย จํานวน 31 รายการ ดังนี้
1. บิวเรตต ขนาด 25 cm3 กอกเทปลอน

1 หอง
36 อัน

2. บิวเรตต ขนาด 50 cm3 กอกเทปลอน

36 อัน

3. ปเปตตแบบกระเปาะ ขนาด 25 cm3
4. ลูกยางปเปต
5. กรวยแกว 75 mm
6. แทงแกวคนยาว 8 นิ้ว
7. ลูกยางปเปตสามทาง
8. วงแหวน 4 นิ้ว
9. ขาตั้งพรอมขอตอ 50 ซม. (สามเหลี่ยม)
10. สแตนดพรอมที่หนีบบิวเรต (ชุดใหญ)
11. ตูอบความรอน(Oven)
12. แผนรอน (Hotplate)
13. กระดาษกรอง 93 ขนาด 11 ซม.

48 อัน
48 อัน
48 อัน
60 อัน
36 อัน
36 อัน
48 อัน
36 อัน
1 ตัว
2 ตัว
1 ชุด

ราคาตอหนวย
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม

ราคารวม

กําหนด
สงมอบ

ที่

ราคาตอหนวย
รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม

รายการ

จํานวน

14. สายซิลิโคน 10 มม. ยาว เสนละ 1 m
15. ยางรองบุชเนอร ฟนแนลเบอร 4 (25 มม.)
16. ขวดรูปชมพูมีแขน 1000 ซีซี
17. กรวยกรองบุชเนอร 125 มม.
18. ปมลมสุญญากาศ (Vacum Pumb)
19. เตาอบไมโครเวฟ
20. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150 วัตต พรอมลําโพง
21. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอรระดับ XGA ขนาดไมนอยกวา 2000
ANSI Lumens
22. เครื่องฉายภาพทึบแสง
23. จอรับภาพชนิดมอเตอรขนาดเสนทแยงมุม 120 นิ้ว
24. เครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา
25. โตะสาธิต (พรอมอางน้ําและกอกน้ํา กวางยาวสูง
6018080 ซม.
26. เกาอี้ประจําโตะวิทย

1 ชุด
1 ชุด
1 อัน
1 อัน
1 ตัว
1 เครื่อง
1 เครื่อง

27. โตะปฏิบัติการวิทย 9012080 ซม.
28. ตูใตระดับหนาตางพรอมกอกน้ําและอางน้ํา กวาง 0.6ยาว1.2
สูง 0.8 ม.

12 ตัว

29. ตูเก็บสารเคมี 0.512 ม.
30. ตูดูดควัน
31. แทนยกพื้น 1 ชุด 3 ชิ้น

5 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

ราคารวม

2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
2 เครื่อง

(…………………………………………………………..…..)
รวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว

1 ชุด
45 ตัว

6 ชุด

ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม

กําหนด
สงมอบ

3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา…………วัน นับแตวันเปดซองสอบราคา และ
โรงเรียนอาจรับคําเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ได
ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่โรงเรียนรองขอ
4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการสอบราคา ขาพเจารับรองที่จะ
4.1 ทําสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารสอบราคากับโรงเรียนภายใน..…..
วันนับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงใหไปทําสัญญา
4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไวใ นขอ 6 ของเอกสารสอบราคา
ใหแกโรงเรียนกอนหรือในขณะที่ไดลงนามในสัญญาเปนจํานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบุ
ไวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตองและครบถวน
หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตนนี้ ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหาย
ใดที่อาจมีแกโรงเรียน และโรงเรียนมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูเสนอราคาได หรือโรงเรียน
อาจเรียกสอบราคาใหมก็ได
5. ขาพเจายอมรับวาโรงเรียน ไมมีความผูกพันที่จะรับคําเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ
รวมทั้งไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา
6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แคตตาล็อกแบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกโรงเรียน พรอมใบเสนอราคา
ขาพเจายินยอมมอบใหโรงเรียนไวเปนเอกสารและทรัพยสินของทางราชการ
สําหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งโรงเรียนคืนให ขาพเจาไมเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางนั้น
7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแลว และเขาใจดีวาโรงเรียนไมตองรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน
8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรู
รวมคิดกันโดยไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวน
บริษัทใด ๆ ที่ไดยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน
เสนอมา ณ วันที่……….. เดือน …………………พ.ศ……………..
ลงชื่อ………………………………………….
(………………………………………)
ตําแหนง…………………………………………
ประทับตรา(ถามี)

1
 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม
 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
 (ก) บุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
(ข) คณะบุคคล
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน
 3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา
 (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง
 (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
- หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)

จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน

จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน

จํานวน…………. แผน
จํานวน…………. แผน

- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
จํานวน…………. แผน
หนังสือบริคณหสนธิ
จํานวน…………. แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
จํานวน…………. แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ
จํานวน…………. แผน
 4. อื่น ๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคา
ซื้อถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

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

2
 1. แคตตาลอกและหรือบแบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน …………. แผน
 2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอาการแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน…………. แผน
 3. อื่น ๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………
ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานที่ขาพเจายื่นพรอมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาซื้อ
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….ผูเสนอราคา
(…………………………………..)

