
 

ประกาศจังหวัดสงิหบ์รุี โดยศนูย์การศกึษาพิเศษประจ าจังหวดัสิงหบ์ุรี 
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเลน่สนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม 

               จังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องเล่น
สนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม ตามรายการ ดังนี้ 
                 เครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม    จ านวน    ๖  ชุด 
 

               ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                  ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ 

                  ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว 

                  ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                  ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ 
               ก าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เลขท่ี ๕๕/๑ หมู่ท่ี ๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

               ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ท่ี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เลขท่ี ๕๕/๑ หมู่
ท่ี ๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.specialssingburi.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 
๐๓๖๕๕๑๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

(นายวรทัศน์ รุ่งเรือง)  
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี  

 
 
 
 

หมายเหตุ จะท าสัญญาได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของจังหวัดสิงห์บุรีแล้วเท่านั้น 
 
 

  



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขที่ ๑/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือเคร่ืองเล่นสนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม 

ตามประกาศ จังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

...................................................... 

               จังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์ฯ" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม ตามรายการ ดังนี้  
               เครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม     จ านวน      ๖    ชุด 
 
ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า และข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

               ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                    ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                    ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                    ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย 
                    ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
                         (๑) หลักประกันสัญญา 
                         (๒) หลักประกันการรับเงนิค่าพัสดุล่วงหน้า 
                    ๑.๕ บทนิยาม 
                          (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                          (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                    ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                          (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                          (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
 

               ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                    ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซื้อ 
                    ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                    ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                    ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
              ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ
ราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                   ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                        (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 



                             (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                             (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                          (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                          (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการ
เข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                          (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                          (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) 
                    ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                          (๒) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                          (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
 

              ๔. การเสนอราคา 
                  ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
ท้ังส้ินและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ือของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุ
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปล่ียนแปลงจะต้องลง
ลายมือช่ือผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                  ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้อง
ตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกนัให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่ง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท้ังปวง จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ 
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เลขท่ี ๕๕/๑ หมู่ท่ี ๔ ต.ม่วงหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                  ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อ
ขาย 
                  ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ชุด
เครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ 
ศูนย์ฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการส าหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  
                  ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถ่ี
ถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา 
                  ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกและชุดล าโพงสนาม โดยระบุไว้ทีห่น้าซองว่า "ใบเสนอ



ราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๑/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เลขท่ี ๕๕/๑ หมู่ท่ี ๔ ต.ม่วงหมู่ 
อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 
                   เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 
                   คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศ
รายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                    หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้
เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามี
การกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และศูนย์ฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว 
                   ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ดังกล่าวข้างต้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี เลขท่ี ๕๕/๑ หมู่ท่ี ๔ ต.มว่งหมู่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ในวันท่ี 
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                   การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีท่ี
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 

              ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                   ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ ศูนย์ฯจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                   ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับ
พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อศูนย์ฯเท่านั้น 
                  ๕.๓ ศูนย์ฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                        (๑) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสาร
สอบราคา ของศูนย์ฯ 
                        (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                        (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมี
ผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
                        (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปล่ียนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือช่ือพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 



                   ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือศูนย์ฯ มี
สิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ ศูนย์ฯมีสิทธิท่ีจะไม่
รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                   ๕.๕ ศูนย์ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
ศูนย์ฯเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ังศูนย์ฯจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือได้ว่าการเสนอ
ราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น 
                   ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
ศูนย์ฯมีอ านาจท่ีจะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายช่ือตามข้อ ๔.๖ และ
ศูนย์ฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 

               ๖. การท าสัญญาซ้ือขาย 
                    ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ ศูนย์ฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                    ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการของทาง
ราชการ หรือศูนย์ฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องท าสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับศูนย์ฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของท่ี สอบราคาได้ให้ศูนย์ฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่ศูนย์ฯ โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกนิ ๓ วัน 
ท าการ 
                         (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                         (๔) หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                        (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                             หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 

              ๗. อัตราค่าปรับ 
                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน 



              ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                  ผู้ชนะการ สอบราคา ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัด
จากวันท่ีผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นบัถัดจากวันท่ีได้รับ
แจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

              ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ 
                   ๙.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อศูนย์ฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                   ๙.๒ เมื่อศูนย์ฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อส่ิงของตาม สอบราคาซื้อ แล้ว
ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                         (๑) แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน 
นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                         (๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออืน่ท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่ง
จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่น 
                         (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี  
                   ๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งศูนย์ฯได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนด
ดังระบุไว้ในข้อ ๖ ศูนย์ฯอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
                   ๙.๔ ศูนย์ฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  

 
 

จังหวัดสิงห์บุรี โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดสิงห์บุรี 
๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 


