ประกาศโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์
……………………
ตามที่โรงเรียน ศรียาภัย จังหวัดชุมพร ได้ประกาศสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุด
ครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ ตามประกาศสอบราคาที่ 1/2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 นั้น
งานพัสดุได้ตรวจสอบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ และราคากลางตามที่คณะกรรมการกาหนด
ราคากลางของโรงเรียนตามคาสั่ง โรงเรียนศรียาภัยที่ 259/2558 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2558 กาหนดแล้ว
พบว่า คณะกรรมการกาหนดราคากลางได้กาหนดคุณลักษณะและราคากลาง ตามสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ (1) รายการครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
เคลื่อนที่เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี เครื่องสแกนเนอร์ จะต้องใช้ราคากลางตามที่หนังสื อส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว134 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์ราคา
กลางพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องกาหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์และราคากลางตามที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น (2) รายการตู้เก็บของ และตู้ไม้ กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ไม่
ชัดเจน กาหนดขนาดแต่ไม่กาหนดรายละเอียดในส่วนประกอบ
งานพั ส ดุ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ เ ป็ น ไปตามหนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว134 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 จึงขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ
เลขที่ 1/2559 และควรลงประกาศสอบราคาซื้อใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(นายอนันต์ มณีรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียาภัย

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนศรียาภัย อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร
ที่
วันที่ 4 มกราคม 2559
เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนศรียาภัย
ตามที่โรงเรียนศรียาภัย อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้รับงบประมาณเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ตามโครงการ สอวน. วงเงินงบประมาณ 1,000,000 บาท ( เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สื่อการเรีย นการสอน จานวน 19 รายการ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2559 ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2558 นั้น กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2558 – 6 มกราคม 2559 งานพัสดุได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรยกเลิกประกาศสอบราคาเลขที่ 1/2559 เนื่องจาก
1. โรงเรียนได้กาหนดคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล
ระดับสูง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ตามคุณลักษณะ
ครุภัณฑ์และราคากลางตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด ซึ่งไม่เป็นตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว134 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2556 เรื่อง การกาหนดหลักเกณฑ์
ราคากลางพัฒ นาระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่งต้ องกาหนดคุณลั กษณะครุภั ณฑ์และราคากลางตามที่ก ระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเท่านั้น
2. รายการตู้เก็บของ และ ตู้ไม้ ไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์โดยละเอียดในส่วนประกอบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณายกเลิกประกาศสอบราคา
ลงชื่อ

1. ทราบ
2. อนุมัติ
อนันต์ มณีรัตน์
( นายอนันต์ มณีรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียาภัย
4/มกราคม/2559

ณัฏฐพงศ์ ลาภูทอง
เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายณัฏฐพงศ์ ลาภูทอง)

ประกาศโรงเรียนศรียาภัย (ครั้งที่ 2)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์
----------------------------------------------------------------------

ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ได้รับมอบอานาจจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ตามโครงการ สอวน. จานวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการ
เรี ย นการสอน และพั ฒ นามาตรฐานการศึก ษาวิ ท ยาศาสตร์ คณิ ต ศาสตร์ ด้ ว ยเงิ น งบประมาณจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน วงเงิ น งบประมาณ 1,000,000.- บาท (เงิ น หนึ่ งล้ านบาทถ้ว น) ราคากลาง
931,916.50 บาท (เงินเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดังรายการต่อไปนี้
( รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้ )
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
3. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ พร้อมจอรับภาพขนาด 120 นิ้ว
5. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
6. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
7. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150วัตต์
8. โทรทัศน์แบบจอ LED ขนาด 55 นิ้ว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล
9. โทรทัศน์แบบจอ LED ขนาด 32 นิ้ว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล
10. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)
11. ตู้เก็บของ กXยXส ขนาด 0.55X4.50X0.84 ม.
12. ตู้ไม้ กXยXส ขนาด 0.55X5.X2.84 ม.
13. โต๊ะวางเครื่องระบบเลเซอร์สแี ละเครื่องสแกนเนอร์
14. ชั้นวางของ 4 ชั้น มีบานปิด 2 ชั้นล่าง
15. โต๊ะปฏิบัติการสาหรับนักเรียน
16. เก้าอี้ปฏิบัติการสาหรับนักเรียน
17.โต๊ะครู
18. เก้าอี้ครู
19. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
6
2
3
1
3
2
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
ตู้
ชุด
เครื่อง

จานวน 2 เครื่อง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 เครื่อง
1 ตู้
1 ชุด
3 ตัว
1 ชั้น
35 ตัว
35 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
6 ตัว

-2ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่โรงเรียน ศรียาภัย
จังหวัดชุมพร ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มกราคม 2559 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30
น. ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 20 มกราคม
2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมผู้อานวยการ โรงเรียนศรียาภัย
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ ฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัด
ชุมพร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2558 หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-7750-3376 ต่อ 111 ใน
วันและเวลาราชการ หรือ www.sriyapai.ac.th
ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

(นายอนันต์ มณีรัตน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรียาภัย

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/ 2559 (ครั้งที่ 2)
ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์
ตามประกาศโรงเรียน ศรียาภัย จังหวัดชุมพร ลงวันที่ 5 มกราคม 2559
--------------------------------------

ด้วยโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ได้รับมอบอานาจจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามคาสั่งที่ 22/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อตามโครงการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน ชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ จานวน 19 รายการ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนตาม
โครงการ สอวน. วงเงินงบประมาณ 1,000,000.- บาท (เงินหนึ่งล้านบาทถ้วน) ราคากลาง 931,916.50บาท (เงินเก้า
แสนสามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) ดังรายการต่อไปนี้
( รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้ )
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง
2. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่
3. เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี
4. เครื่องโปรเจคเตอร์ขนาด 2,500 ANSI Lumens พร้อมจอรับภาพ
5. เครื่องสแกนเนอร์ (Scanner)
6. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
7. เครื่องขยายเสียง (Power Amp) ขนาด 150วัตต์
8. โทรทัศน์แบบจอ LED ขนาด 55 นิ้ว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล
9. โทรทัศน์แบบจอ LED ขนาด 32 นิ้ว ระดับ
ความละเอียดจอภาพ 1920X1080 พิกเซล
10. เครื่องเล่นดีวีดี (DVD)
11. ตู้เก็บของ กXยXส ขนาด 0.55X4.54X0.84 ม.
12. ตู้ไม้ กXยXส ขนาด 0.55X5.27X2.84 ม.
13. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สีและเครื่องสแกนเนอร์
14. ชั้นวางของ 4 ชั้น มีบานปิด 2 ชั้นล่าง
15. โต๊ะปฏิบัติการสาหรับนักเรียน
16. เก้าอี้ปฏิบัติการสาหรับนักเรียน
17.โต๊ะครู
18. เก้าอี้ครู
19. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
6
2
3
1
3
2
1

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตู้
ตู้
ชุด
เครื่อง

จานวน 2 เครื่อง
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1 เครื่อง
1 ตู้
1 ชุด
3 ตัว
1 ชั้น
35 ตัว
35 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
6 ตัว

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่
จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้

-21. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 แบบหนังสือมอบอานาจ
ฯลฯ
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ จด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้นสาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
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ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
สาหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า จะต้องมีสาเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบ
ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ 1.6 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจานวนเงินที่เสนอ
ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุพร้อมการติดตั้งระบบให้ ณ ห้องประชุมยูงทอง อาคาร 9 ของ
โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนชุดครุภัณฑ์คณิตศาสตร์ที่จะเสนอขายไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มี
อานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 5 วัน
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน 1 ชุด ( อย่างละ 1 รายการ ) ใน
วันและเวลาเปิดซอง เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้
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โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 1 /
2559 ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 19 มกราคม 2559
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องบริหารงบประมาณ โรงเรียนศรียาภัย
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่
และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และ
คณะกรรมการ ฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือก และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้
ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้ เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป็ น ผู้ เ สนอราคาเพราะเหตุ เ ป็ น ผู้ เ สนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง ภายใน 3 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมผู้อานวยการ โรงเรียนศรียาภัย ในวันที่ 20 มกราคม 2559 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
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ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น
5.3 โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคาของโรงเรียน
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญาคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้
โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
5.5 โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ
มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต
เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป็นต้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประการสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ 4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้
หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 ก็ได้

-66.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาการ
ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการสอบราคา
จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับโรงเรียนภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ ให้
โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชาระค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเงิน
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มี ดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ต่อวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 365 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงิน ค่าพั ส ดุส าหรั บ การซื้ อครั้ งนี้ไ ด้ม าจากเงิ น รายได้ส ถานศึ กษาและเงิ นอุด หนุน เพื่ อ
การศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ ได้รับอนุมัติให้ใช้เงิน
รายได้สถานศึกษาและเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหรือได้รับอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น
9.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบรา
ราคาซือ้ แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามา
โดย
ทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

-7(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน 7 วัน นับตัง้ แต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
9.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.2 โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
9.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10. เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้
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