
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่ ๗/๒๕๕๖ 
สอบราคาซื้อครุภัณฑการศึกษา ( ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตามประกาศโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ  ลงวันที่  ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
………………………………………… 

 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ  อําเภอยานตาขาว  จังหวัดตรัง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๑๓ (ตรัง กระบี่) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “โรงเรียน” 
มีความประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑการศึกษา (ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
( งบแปรญัตติ ) คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาครุภัณฑการศึกษา ( ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล ) 
ตามแผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  
จํานวน ๑๕  รายการ ดังนี้ 

๑.) Piccolo  ๑ เครื่อง    ๙.) กีตารเบส ไฟฟา  ๑ เครื่อง 

๒.) Flute  ๓ เครื่อง ๑๐.) คียบอรด ไฟฟา  ๑ เครื่อง 

๓.) Clarinet  ๒ เครื่อง ๑๑.) กลองชุด พรอมชุดฉาบ และเกาอี้  ๑ ชุด 

๔.) Alto Saxophone  ๒ เครื่อง ๑๒.) ตูแอมป กีตาร  ๑ ชุด 

๕.) Tenor Saxophone  ๒ เครื่อง ๑๓.) ตูแอมป เบส  ๑ ชุด 

๖.) Trumpet  ๓ เครื่อง ๑๔.) ตูแอมป คียบอรด  ๑ ชุด 

๗.) Tenor Trombone  ๒ เครื่อง ๑๕.) เอฟเฟค กีตาร  ๑ ชุด 

๘.) กีตาร ไฟฟา  ๑ เครื่อง    

เปนเงินทั้งสิ้น  ๙๙๙,๐๐๐ บาท  ( เกาแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน ) 

 

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันที  และมีรายละเอียดคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน   
     (๑) หลักประกันสัญญา) 
๑.๕ บทนิยาม 

(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
 
 
 
 

๑.๖ แบบบัญชี/... 



 -๒- 

๑.๖ แบบบัญชีรายการเอกสาร 
     (๑) บัญชีเอกสารสวนที่  ๑ 
     (๒) บัญชีเอกสารสวนที่  ๒ 
     (๓) แบบหนังสือมอบอํานาจ 

ฯลฯ 

 

๒.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
 ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
 ๒.๒ ผูเสนอราคา และตองไมเปนผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว   
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 
 ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกัน เชนวานั้น 
 ๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของโรงเรียน 
 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
เสนอราคา เปน ๒ สวนคือ 

๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยมีเอกสารดังตอไปนี้  
(๑) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
   (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง  

(๒) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกัน ในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคาและในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด เปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)  

(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับ
ผูประกอบการคาประเภทรานคา จะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
(ถาม)ี พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง  

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมด ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
 
 

๓.๒ สวนที่ ๒/... 



 -๓- 

 ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔ 
(๒) หนังสือมอบอํานาจ  ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ

ใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)  

 

๔. การเสนอราคา 
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 

ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
ตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  ณ โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ครุภัณฑการศึกษา 

( ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกลาวนี้ โรงเรียนจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ
ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแค็ตตาล็อก
ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ โรงเรียนจะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
แกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว โรงเรียนจะคืนใหแกผูเสนอราคา 

๔.๖ กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 
สอบราคา 

๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานกรรมการ
เปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑการศึกษา (ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย
ระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๗/๒๕๕๖” ยื่นตอเจาหนาที่รับซองสอบราคา
ในวันที่  ๒๕  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๘  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  ระหวางเวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.  
เวนวันหยุดราชการ  ณ งานพัสดุ กลุมบริหารงานงบประมาณโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ อําเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง       

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด         

หากปรากฏตอ/... 



 -๔- 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา 
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก 
และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา 
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาวขางตน  ณ งานพัสดุ กลุมงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ อําเภอยานตาขาว  
จังหวัดตรัง ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป 

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ทีไ่ดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา
ดังกลาวได 
 

 ๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียน จะพิจารณาราคารวม  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
 ๕.๒ หากผูเสนอราคาใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง  
หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔  แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคา  ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา
จะเปนประโยชนตอทางราชการเทานั้น 
 ๕.๓ โรงเรียนสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันกรณีดังตอไปนี ้

๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน 

๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
 
 

๓) เสนอรายละเอียด/... 



 -๕- 

๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไขที ่กําหนดในเอกสารสอบราคาที ่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ
ชื่อพรอมประทับตรา(ถาม)ี กํากับไว   

๕.๔ ในการตัดสินสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาของโรงเรียนยานตาขาว
รัฐชนูปถมัภ  มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริงสภาพฐานะหรือขอเท็จจริง อื่นใด ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาไว  
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 ๕.๕ โรงเรียน ทรงไวซึ ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด  หรือราคาที ่เสนอ
ทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหนึ่ง  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไมพิจารณา
จัดซื้อเลยก็ได  สุดแตพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ
โรงเรียน  เปนเด็ดขาดผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งโรงเรียน  จะพิจารณายกเลิกการ
สอบราคาและ  ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน   หากมีเหตุผลที่เชื่อไดวา การเสนอราคากระทําไปโดย
ไมสุจริตเชนเสนอราคาอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเปนตนหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 
 ๕.๖  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๔.๗ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาทีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕ โรงเรียนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามขอ ๔.๗ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 
 

๖.  การทําสัญญาซื้อขาย 
 ๖.๑ โรงเรียนจะทําสัญญาซื้อขายไดตอเม่ือทางโรงเรียนไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลวเทานั้น  
 ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ หรือโรงเรียนเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ สอบราคา จะตองทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับโรงเรียนภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาไดใหโรงเรียนยึดถือ
ไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ โดยเปน เช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา

หรือกอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการและจะตองเปนเช็คที่ผูรับเงินไมตองชําระ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน 

(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔(๑) 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที ่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื ่อการพาณิชและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการ
ตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑) 

(๕) พันธบัตร/... 



 -๖- 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย       
หลักประกันนี้ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะ การสอบราคา (ผูขาย) 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
       

๗.  อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 

 

๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ  หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด บกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป  
(ตามรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑเครื่องดนตรีสากลของโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ)  นับถัดจาก
วันที่ผูซื้อรับมอบ  โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๓๐ วัน  นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

๙.  การจายเงิน  
 ผูซื้อจะจายเงินใหแกผูขาย เม่ือผูขายสงมอบซื้อครุภัณฑการศึกษา (ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ หองดนตรีสากลโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ และแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
ดําเนินการตรวจรับ 

 

๑๐.  ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ  
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

( งบแปรญัตติ ) คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง รายการคาครุภัณฑการศึกษา ( ครุภัณฑเครื่องดนตรีสากล ) 
ตามแผนงานสรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงและเปนธรรม ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ  

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื ่อโรงเรียนไดร ับอนุมัต ิเงินคาพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ( งบแปรญัตติ ) แลวเทานั้น  

๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนไดคัดเลือกใหผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามรายการ
สอบราคาซื้อแลว จะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้  

 (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ ่งของที ่ซื ้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด  

 (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว บรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกลงเรือ
อื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น 

 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี  

๑๐.๓ ผูเสนอราคา/... 



 -๗- 

๑๐.๓  ผู เสนอราคาซึ่งโรงเรียนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖.๒ โรงเรียนจะพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๔  โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเปนไปตาม
ความเห็น ของสํานักอัยการสูงสุด(ถาม)ี  
 

๑๑.  เอกสารแนบทายประกาศถือเปนสวนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้ 
 
 
 

         (นางปญญธิดา  อัตบุตร) 
โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ 
อําเภอยานตาขาว  จังหวัดตรัง 

๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ 
 
 


