
เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗ 

ตามประกาศศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี 
 ลงวันที่ ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗ 

 
ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี สังกัด สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา  “ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุร”ี  มีความ
ประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗  ตามรายการ  ดังน้ี  
                ๑.  ครุภัณฑการแพทย ที่มีราคาตอหนวยต่ํากวา ๑ ลานบาท  จํานวน  ๑  รายการ  ประกอบดวย 

๑.  เครื่องช่ังน้ําหนัก     จํานวน  ๑  เครื่อง 
                 ๒.  ครุภัณฑการศึกษา ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑ ลานบาท จํานวน  ๔  รายการ  ประกอบดวย 
                      ๑.  ครุภัณฑชุดนันทนาการ  จํานวน  ๑  ชุด 
 ๒. เครื่องดามแขนและขาชนิดเปาลมสําหรับเด็กเล็ก  จํานวน  ๑  เครื่อง 
 ๓. เบาะรองรับกระโดดสูง  จํานวน  ๑  ผืน 
 ๔. อุปกรณทําภาพนูนดวยมือและกระดาษ  จํานวน  ๑  ชุด 
                 ๓.  ครุภัณฑงานบานงานครัว ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑ ลานบาท  จํานวน  ๑  รายการ   
                      ประกอบดวย 
                     ๑.  เครื่องทํานํ้าเย็น พรอมเครื่องกรองนํ้า จํานวน  ๑  เครื่อง 
                 ๔.  ครุภัณฑสํานักงาน ที่มีราคาตอหนวยตํ่ากวา ๑ ลานบาท  จํานวน  ๕  รายการ  ประกอบดวย 
                     ๑.  เครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็ว ๔๐ แผน/นาที  จํานวน  ๑  เครื่อง 
                     ๒.  เครื่องโทรสาร แบบใชกระดาษธรรมดา สงเอกสารไดครั้งละ ๒๐ แผน  จํานวน  ๑  เครื่อง 
                     ๓.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)  
                          ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู   จํานวน  ๒  เครื่อง   
                     ๔. เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด ๓๐๐x๔๐๐ จุดตอตารางนิ้ว  
                        จํานวน ๑ เครื่อง 
                     ๕. ถังนํ้า แบบไฟเบอรกลาส ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตร  จํานวน  ๑  ใบ 
          ซึ่งพัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอจํากัด  
ดังตอไปน้ี 

๑.  เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 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  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่จะสอบราคาจาง  
 ๒.๒  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๒.๓  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ  ๑.๕ 
 ๒.๔  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง ใบเสนอ
ราคาเปน  ๒  สวน คือ 
 ๓.๑  สวนที่  ๑  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
  (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
   (ก)  หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (ข)  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 
  (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓)  ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใช
สัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
  (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท  และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม   
  (๕)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
 ๓.๒  สวนที่  ๒  อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามขอ  ๔.๔ 



  (๒)  หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอาการแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (๓)  บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

๔.  การเสนอราคา 
 ๔.๑  ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข 
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา พรอมประทับตรา (ถาม)ี  กํากับไวดวยทุกแหง 
 ๔.๒  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ีราคารวมที่
เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี เลขที่ ๕๕/๑ หมูที่ ๔ ต.มวงหมู อ.เมือง  
จ.สิงหบุรี 
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
ซื้อขาย  
 ๔.๔  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ- 
ไปพรอมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้  กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจ ทํานิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผู
เสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ตรวจสอบภายใน วัน 
 ๔.๕ กอนยื่นซองสอบราคาผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่
ถวน และเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.๖  ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง  “ประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครูภัณฑ  ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๗  ” โดยระบุไวหนาซองวา “ใบเสนอราคา
ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑/๒๕๕๗” ย่ืนตอเจาหนาที ่ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๓๐ มกราคม  
๒๕๕๗  ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.  ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี เลขที่ ๕๕/๑ 
หมูที่ ๔ ต.มวงหมู  อ.เมือง  จ.สิงหบุรี  ในวันและเวลาราชการ    
  เม่ือพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด  
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา 
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา มี
ผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ 



เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาและประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ  คัดเลือก และ
ศูนยฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน  ผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว 
  ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี             
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน  นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 
  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ   
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี เลขที่ ๕๕/๑ หมูที่ ๔ ต.มวงหมู  อ.เมือง  
จ.สิงหบุรี ในวันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป 
  การยื่นอุทธรณตามวรรค ๕ ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และใน
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง  ใบเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปด
ซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

๕.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
๕.๑  ในการสอบราคาครั้งน้ี ศูนยฯจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม 

 ๕.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  ๒  หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคาไม       
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวา จะเปน
ประโยชนตอศูนยฯเทาน้ัน 
 ๕.๓ ศูนยฯสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผนัในกรณี ดังตอไปน้ี 
  (๑)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของกรม 
  (๒)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
  (๓)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสําคัญหรือ
มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน 
  (๔)  ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ 
พรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 
 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธิ
ใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได  ศูนยฯมีสิทธิที่
จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง  



 ๕.๕  ศูนยฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และ
อาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และให 
ถือวาการตัดสินของศูนยฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งศูนยฯจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน   
  ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา  ราย
อ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๕ ศูนยฯมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายช่ือ ตามขอ ๔.๖ และศูนยฯจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได  ดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง ใบเสนอราคา
ดังกลาวได 

๖.  การทําสัญญาซ้ือขาย 
 ๖.๑  ในกรณีผูชนะการสอบราคา  สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๓๐  วันทําการของทาง
ราชการนับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ  ศูนยฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ  ๑.๓  ก็ได 
 ๖.๒  ในกรณีผูชนะการสอบราคา  ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน  ๓๐  วันทําการของทาง
ราชการ  หรือศูนยฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ  ๖.๑  ผูชนะการ  สอบราคา จะตองทํา
สัญญาซื้อขาย  ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับศูนยฯภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่สอบราคาไดใหศูนยฯยึดถือไวในขณะ
ทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางได  ดังตอไปน้ี 
 (๑)  เงินสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกศูนยฯ  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา  หรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน
ทําการของทางราชการ  
 (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ  ๑.๔  (๑)  
 (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรษัิทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ  ๑.๔  (๑) 
 (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑ ป นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจาก
ขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 



๗.  อัตราคาปรับ 
 คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒  ตอวัน 
 

๘.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต
กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจาก
วันทีผู่ซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง 

๙.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อ  ครั้งน้ี  ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  ๒๕๕๗ งบลงทุน 
                 การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ ศูนยฯไดรับอนุมัติเงินคาครุภัณฑจากเงินงบประมาณ
ประจําป  พ.ศ.  ๒๕๕๗ งบลงทุน แลวเทานั้น  

๙.๒   เมื่อศูนยฯไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซื้อสิ่งของตาม  สอบราคาซื้อ 
แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด  ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย  วาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวีดังนี ้

(๑)  แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน  ๗ 
วัน  นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศ  ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

(๒)  จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย    
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช
เรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

(๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ (๒)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ       
สงเสริมการพาณิชยนาว ี

๙.๓  ผูเสนอราคาซึ่งศูนยฯไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุในขอ ๖ ศูนยฯอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถาม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๙.๔  ศูนยฯสงวนสิทธิที่จะแกไข  เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น
ของ สํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)   

 
 

ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสิงหบุรี  
๑๗  มกราคม  ๒๕๕๗ 

 


