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ประกาศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
เรื่อง   สอบราคาซื้อ น้้าดื่ม พร้อมบรรจุภัณฑ์ ขนาด 600 มิลลิลิตร 

-------------------------------------------------------           
ด้วยโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             

ตาม ค าสั่งที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24  สิงหาคม 2560  มีความประสงค์สอบราคาซื้อน้ าดื่ม และบรรจุภัณฑ์  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ   ดังต่อไปนี้ 

   1. เป็นผู้ประกอบการ ผลิต หรือจ าหน่ายน้ าดื่ม 
   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
   3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ 
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   4. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
   5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา    
ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการ 
สอบราคาซื้อครั้งนี้ 
    

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส านักงานผู้อ านวยการ   โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา ตั้งแต ่วันที่  
28  มกราคม  2562 จนถึงวันที่  6  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เว้นวันหยุดราชการหรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 074-399-043 และโทรสารหมายเลข  074 -399-261    ในวันและเวลาราชการ 

 
 

                                              ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562   

 

                                                 

                                                                            
                                  (นายเกษม  รัตนโชติ) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที ่1/2562 

ซ้ือน้้ำดื่มพร้อมบรรจุภัณฑ์ ขนำด 600 มิลลิลิตร ประจ้ำปีงบประมำณ 2562 และ 2563 
ตำมประกำศโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยำ  ลงวันที่ 28  มกรำคม  2562  

-------------------------------------- 
 โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยำ  สังกัดส้ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  ซึ่งต่อไปนี้ 
เรียกว่ำ “โรงเรียน”  มีควำมประสงค์จะสอบรำคำซื้อน้้ำดื่ม พร้อมบรรจุภัณฑ์ ขนำด 600 มิลลิลิตร 

 

 ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของโรงเรียน  โดยมีชื่อและโลโก้ของของเรียน เป็นสินค้ำท่ีผลิตขึ้นใหม่ 
และคุณภำพของน้้ำดื่มต้องผ่ำนมำตรฐำนจำกองค์กำรอำหำรและยำ (อย)  โดยมีข้อแนะน้ำและข้อก้ำหนด  
ดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 1.1  รำยละเอียดบรรจุภัณฑ์ และคุณภำพของน้้ำดื่ม 
 1.2  แบบใบเสนอรำคำ 
                1.3 แบบหนังสอืค้้ำประกันสัญญำ (หลักประกันสัญญำ) 
 1.4  บทนิยำม 
       (1)  ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
    (2)  กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 
 1.5  แบบบัญชีเอกสำร  
       (1)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1  

(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 
1.6 แบบหนังสือมอบอ้ำนำจ 
1.7 บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร/หุ้นส่วนผู้จัดกำร 
1.8 บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
1.9 บัญชีรำยชื่อผู้มีอ้ำนำจควบคุม 

2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 2.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ประกอบกำรผลิต หรือจ้ำหน่ำยน้้ำดื่ม  
 2.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำร และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร 
 2.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศ
สอบรำคำ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.4 
 2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน   ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น               
ศำลไทย  เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

3. หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำนแนบมำพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอรำคำเป็น 2 ส่วน คือ  
 3.1 ส่วนที่ 1  อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้   
 (1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
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     (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ  หรือห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด   ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรอง         
กำรจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร  ผู้มีอ้ำนำจควบคุม  พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจ้ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ้ำกัด ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ้ำนำจควบคุมและบัญชี             
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
 (2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำ หรือ  คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้นั้น ส้ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส้ำเนำบัตร
ประจ้ำตัวประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้ำเนำถูกต้อง    
 (3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นส้ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใด เป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน   (1) 
 (4) ส้ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม  (ถ้ำม)ี พร้อมทั้งรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
 ส้ำหรับผู้ประกอบกำรประเภทร้ำนค้ำ จะต้องมีส้ำเนำหนังสือจดทะเบียนพำณิชย์ 
 และใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม   (ถ้ำมี)   พร้อมทั้งรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
 (5) บัญชีเอกสำรส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ  ตำมแบบใน
ข้อ 1.5 (1) 
 3.2 ส่วนที่  2   อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้ 
 (1) รูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเอกสำรรับรองน้้ำดื่มที่ผ่ำนมำตรฐำนองค์กำรอำหำรและ
ยำ (อย)  ตำมข้อ 4.4 
 (2) หนังสือมอบอ้ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบ
อ้ำนำจให้บุคคลอ่ืนลงนำมในใบเสนอรำคำแทน 
 (3) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอรำคำ  ตำมแบบในข้อ 
1.5 (2) 

4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำ ตำมแบบท่ีก้ำหนดไว้ในเอกสำรสอบรำคำนี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทัง้สิ้นและจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่อของผู้เสนอรำคำให้ชัดเจนจ้ำนวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีกำรขูดลบหรือแก้ไข หำกมีกำรขูดลบ ตกเติม แก้ไข 
เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำ พร้อมทั้งประทับตรำ (ถ้ำมี) ก้ำกับไว้ด้วยทุกแห่ง 

4.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ 
รำคำต่อหน่วยและรำคำรวมทั้งสิ้น   ตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง  ทั้งนี้  รำคำรวมที่เสนอ
จะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ำตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส้ำคัญ   โดยคิด
รำคำรวมทั้งสิ้น   ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม   และภำษีอำกรอ่ืนๆ  ค่ำขนส่ง ค่ำจดทะเบียน และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ  
ทั้งปวง  จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 
 รำคำที่เสนอ จะต้องเสนอก้ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอรำคำ    
โดยภำยในก้ำหนดยืนรำคำผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 
 4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก้ำหนดเวลำส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจำกวันลงนำม 
ในสัญญำซื้อขำย 
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    4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเอกสำรรับรองน้้ำดื่มที่ผ่ำนมำตรฐำน
องค์กำรอำหำรและยำ (อย)  ไปพร้อมใบเสนอรำคำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ  หลักฐำนดังกล่ำวนี้  โรงเรียน
จะยึดไว้เป็นเอกสำรของทำงรำชกำร 

 ส้ำหรับรูปแบบบรรจุภัณฑ์และเอกสำรรับรองน้้ำดื่มท่ีผ่ำนมำตรฐำนองค์กำรอำหำรและยำ (อย)  
ที่แนบให้พิจำรณำ หำกเป็นส้ำเนำรูปถ่ำยจะต้องรับรองส้ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ้ำนำจท้ำนิติกรรมแทนนิติบุคคล 
หำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำมีควำมประสงค์จะขอดูต้นฉบับรูปแบบบรรจุภัณฑ์ และเอกสำรรับรอง
น้้ำดื่มที่ผ่ำนมำตรฐำนองค์กำรอำหำรและยำ (อย) ผู้เสนอรำคำจะต้องน้ำต้นฉบับมำให้คณะกรรมกำรเปิดซอง
สอบรำคำตรวจสอบ ภำยใน  3  วัน 
 4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องน้ำของตัวอย่ำงของพัสดุท่ีเสนอของปีงบประมำณ 2562 จ้ำนวน 1 ชุด  
เพ่ือใช้ในกำรตรวจทดลองและประกอบกำรพิจำรณำในวันเปิดซอง  ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในควำม
เสียหำยใด ๆ  ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่ำงดังกล่ำว ตัวอย่ำงที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอรำคำ 
 4.6  ก่อนยื่นซองสอบรำคำ  ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ  รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ  
ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรสอบรำคำทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรสอบรำคำ 
 4.7  ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นซองใบเสนอรำคำ ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่ำหน้ำซองถึง ประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้ำซองว่ำ “ใบเสนอรำคำตำมเอกสำรสอบรำคำเลขที่  1/2562”  
ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่รับซองสอบรำคำตั้งแต่วันที่ 28  มกรำคม 2562 ถึงวันที่ 6  กุมภำพันธ์ 2562  ระหว่ำง               
เวลำ 08.30 น. ถึง 16.00 น. เว้นวันหยุดรำชกำร ณ ส้ำนักงำนผู้อ้ำนวยกำร  โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยำ 
 เมื่อพ้นก้ำหนดเวลำยื่นซองสอบรำคำแล้วจะไม่รับซองสอบรำคำโดยเด็ดขำด 
 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำจะด้ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำย
ว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืนตำมข้อ 1.4 (1) ณ วันประกำศสอบรำคำ
หรือไม่ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกก่อนกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ 
 หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำก่อนหรือในขณะที่มีกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ 
ว่ำ  มีผู้เสนอรำคำกระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.4 (2) และคณะ
กรรมกำรฯ  เชื่อว่ำมีกำรกระท้ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำร ฯ จะตัด
รำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และประกำศรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือก และโรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน  เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ  จะ
วินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร  และ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท้ำดังกล่ำว 
 ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ  เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท้ำกำร      
อันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม  อำจอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำวต่อโรงเรียนภำยใน  3  วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ  กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของโรงเรียนให้ถือเป็นที่สุด 
 คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ  จะเปิดซองใบเสนอรำคำของผู้เสนอรำคำท่ีมีสิทธิได้รับ 
กำรคัดเลือกดังกล่ำวข้ำงต้น   ณ  ห้องประชุม ส้ำนักงำนผู้อ้ำนวยกำร โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยำ ในวันที่  7 
กุมภำพันธ์ 2562    ตั้งแต่เวลำ 10.00 น. เป็นต้นไป 
 
 กำรยื่นอุทธรณ์ตำมวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีกำรขยำยระยะเวลำกำรเปิดซองใบเสนอรำคำ  
เว้นแต่โรงเรียนจะพิจำรณำเห็นว่ำกำรขยำยระยะเวลำดังกล่ำวจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง   
และในกรณีท่ีโรงเรียนพิจำรณำเห็นด้วยกับค้ำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรเปิดซอง 
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ใบเสนอรำคำท่ีได้ด้ำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง  ให้โรงเรียนมีอ้ำนำจยกเลิก 
กำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 5.1  ในกำรสอบรำคำครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจำรณำตัดสินด้วย ราคารวม และรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑ ์
 5.2  หำกผู้เสนอรำคำรำยใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2  หรือยื่นหลักฐำนกำรเสนอรำคำ
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ  3  หรือยื่นซองสอบรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อ  4  แล้ว  คณะกรรมกำรเปิด
ซองสอบรำคำจะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลำดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย   หรือผิดพลำดไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรสอบรำคำในส่วนที่มิใช่สำระส้ำคัญ   ทั้งนี้  เฉพำะในกรณี
ที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่ำนั้น 
 5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำของผู้ เสนอรำคำ โดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี 
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสำร หรือในหลักฐำนกำรรับเอกสำร
สอบรำคำของโรงเรียน 
 (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดำ หรือลงลำยมือชื่อผู้เสนอรำคำ อย่ำงหนึ่ง
อย่ำงใดหรือท้ังหมดในใบเสนอรำคำ 
 (3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก้ำหนดในเอกสำรสอบรำคำ ที่เป็น
สำระส้ำคัญ  หรือมีผลท้ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น 
 (4) รำคำที่เสนอมีกำรขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอรำคำมิได้ลง
ลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ  (ถ้ำมี)  ก้ำกับไว้ 
 5.4  ในกำรตัดสินกำรสอบรำคำหรือในกำรท้ำสัญญำ คณะกรรมกำรเปิดซองสอบรำคำ หรือ
โรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ   ผู้เสนอรำคำ
ได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำหรือไม่ท้ำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 5.5  โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่้ำสุด  หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกซื้อในจ้ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรสอบรำคำ โดยไม่พิจำรณำจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทำงรำชกำร
เป็นส้ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ  มิได้  
รวมทั้งโรงเรียนจะพิจำรณำยกเลิกกำรสอบรำคำ  และลงโทษผู้เสนอรำคำเสมือนเป็นผู้ทิ้งงำน  ไม่ว่ำจะเป็นผู้
เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม  หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรเสนอรำคำกระท้ำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  
กำรเสนอรำคำอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ  หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทนเป็นต้น 
  5.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรเปิดซองสอบรำคำว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกตำมที่ได้ประกำศรำยชื่อไว้ตำมข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอ
รำคำรำยอื่น ณ วันประกำศสอบรำคำ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ 1.4 โรงเรียนมีอ้ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือกดังกล่ำว
ออกจำกประกำศรำยชื่อ ตำมข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ทิ้งงำน 
 ในกรณีนี้  หำกโรงเรียนพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำที่ได้ด้ำเนินกำรไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง โรงเรียนมีอ้ำนำจยกเลิกกำรเปิดซองใบเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 

6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
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 6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำสำมำรถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภำยใน   5  วันท้ำกำร
ของทำงรำชกำร   นับแต่วันที่ท้ำข้อตกลงซื้อ   โรงเรียนจะพิจำรณำจัดท้ำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนกำรท้ำ
สัญญำตำมแบบสัญญำก็ได้  
 เงื่อนไขการท าสัญญาซื้อขายได้แบ่งการส่งมอบออกเป็น 10 งวด    
 ก าหนดเวลาสิ้นสุดสัญญา    
 ในกรณีที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ ไม่สำมำรถส่งมอบสินค้ำได้ภำยใน 5 วันท้ำกำร ของทำงรำชกำร 
นับจำกสั่งซื้อของแต่ละงวด หรือโรงเรียนเห็นว่ำไม่สมควรจัดท้ำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตำมข้อ 6.1  ผู้ชนะกำร
สอบรำคำจะต้องท้ำสัญญำซื้อขำยตำมแบบสัญญำกับโรงเรียนภำยใน 5  วัน  นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง  และ
จะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ้ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ  5  ของรำคำสิ่งของที่สอบรำคำได้  ให้โรงเรียน
ยึดถือไว้ในขณะท้ำสัญญำ  โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้ 
 (1)  เงินสด 
 (2) เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้ำสัญญำ หรือก่อนหน้ำ
นั้นไม่เกิน 3 วันท้ำกำรของทำงรำชกำร และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องช้ำระค่ำธรรมเนียมกำรเรียก           
เก็บเงิน 
  (3) หนังสือค้้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้้ำประกัน          
ดังระบุในข้อ  1.3 
  (4) หนังสือค้้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบ
แล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค้้ำประกันดังระบุในข้อ  1.3 
  (5) พันธบัตรรัฐบำลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรสอบรำคำ 
(ผู้ขำย)  พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำซื้อขำยแล้ว 

7. อัตราค่าปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำซื้อขำยข้อ  6  ให้คิดในอัตรำร้อยละ  0.2    ต่อวัน 

8. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 8.1 เงินค่ำพัสดุส้ำหรับกำรซื้อครั้งนี้ได้มำจำกเงินงบประมำณปี พ.ศ.2562 และ พ.ศ. 2563 
กำรลงนำมในสัญญำจะกระท้ำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจ้ำงวดแล้วเท่ำนั้น 
   8.2 เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้ขำย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตำมสอบ
รำคำซื้อแล้ว   ถ้ำผู้ขำยจะต้องสั่งหรือน้ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  และของนั้นต้องน้ำเข้ำ 
มำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศก้ำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้ขำยจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชย
นำวี  ดังนี้ 
  (1) แจ้งกำรสั่งหรือน้ำสิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ  ต่อโรงเรียน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี  ภำยใน  7  วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขำยสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ   
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (2) จัดกำรให้สิ่งของที่ซื้อขำยดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับ
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกโรงเรียนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
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พำณิชยนำวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลง
เรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศ  ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตำม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขำยจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
             8.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว  ไม่ไปท้ำสัญญำหรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรก้ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6.1 โรงเรียนจะพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน ๆ (ถ้ำมี)  รวมทั้ง
จะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
 8.4 โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไข  หรือข้อก้ำหนดในแบบสัญญำ ให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของโรงเรียนอัยกำรสูงสุด  (ถ้ำมี) 

9. เอกสำรแนบท้ำยประกำศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกำศสอบรำคำฉบับนี้ 
 
 
  
                                               โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยำ 
                                                  28  มกรำคม  2562 
 
 
 


