เอกสาร สอบราคาซือ เลขที ๒/๒๕๕๘
สอบราคาซือระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้ อม Application สํ าหรับโรงเรี ยน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ตามประกาศ สํ านักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ลงวันที ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘
......................................................
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ซึ งต่อไปนีเรี ยกว่า "สํานักงาน" มีความประสงค์
จะ สอบราคาซื อระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) พร้อม Application สําหรับโรงเรี ยน ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘ ตามรายการ ดังนี
๑. ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) พร้อม Application สําหรับโรงเรี ยน งบประมาณปี พ.ศ.2556
จํานวน ๗๒ ชุด
๒. ระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) พร้อม Application สําหรับโรงเรี ยน งบประมาณปี พ.ศ.2557
จํานวน ๔๒๙ ชุด
ซึ งพัสดุทีจะซื อนีต้องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื อขาย
๑.๔ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชี เอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒
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-2๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที สอบราคาซื อ
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชื อผูท้ ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชือแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ีได้รับผลของการสังให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอืนเป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิW หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละสิ ทธิW และความคุม้ กันเช่นว่านัน
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชือหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ยนสํ
ื าเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของ
การเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ทีผูเ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิ ติบุคคลให้ยนเอกสารตามที
ื
ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
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-3๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) แค็ตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอํานาจซึ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้
บุคคลอืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยนพร้
ื อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนเสนอราคาตามแบบทีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี โดยไม่มีเงือนไข
ใด ๆ ทังสิ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชือของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที
เสนอต้องระบุตรงกันทังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข
เปลียนแปลงจะต้องลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทังนี ราคารวม
ทีเสนอจะต้องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ
โดยคิดราคารวมทังสิ นซึ งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิม ภาษีอากรอืน ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอืน ๆ
ทังปวง จนกระทังส่ งมอบพัสดุให้ ณ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๕ วันทําการ นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื อขาย
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแค็ตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุ
ทีสอบราคาซื อ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี สํานักงานจะยึดไว้เป็ นเอกสาร
ของทางราชการ
สําหรับแค็ตตาล็อกทีแนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดย
ผูม้ ีอาํ นาจทํานิติกรรมแทนนิ ติบุคคล หากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับ
แค็ตตาล็อกผูเ้ สนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งตัวอย่างของพัสดุทีเสนอ จํานวน ๑ ชุด เพือใช้ในการตรวจทดลองหรื อ
ประกอบการพิจารณาและหรื อประกอบสัญญา ทังนี สํานักงานจะไม่รับผิดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ทีเกิดขึน
แก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างทีเหลือหรื อไม่ใช้แล้ว สํานักงานจะคืนให้แก่ผเู ้ สนอราคา
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-4๔.๖ ก่อนยืนซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทังหมดเสี ยก่อนทีจะตกลงยืนซอง สอบราคา ตามเงือนไขในเอกสาร
สอบราคา
๔.๗ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนซองใบเสนอราคาทีปิ ดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาซื อระบบปฏิบตั ิการ (Operating System) พร้อม Application สําหรับโรงเรี ยน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยระบุไว้ทีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที
๒/๒๕๕๘" ยืนต่อเจ้าหน้าที ในวันที ๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริ หารงานการเงินและสิ นทรัพย์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑
เมือพ้นกําหนดเวลายืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรื อไม่ และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาก่อนหรื อในขณะทีมีการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ว่า มีผเู ้ สนอราคากระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชือผูเ้ สนอราคารายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการ
คัดเลือก และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้
ว่า ผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ ม
ให้มีการกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาทีถูกตัดรายชือออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืน ณ วันประกาศสอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันทีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นทีสุ ด
คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาจะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ในวันที
๑๘ สิ งหาคม ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
/การยืน...

-5การยืนอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิงและในกรณี ทีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซอง
ใบเสนอราคาทีได้ดาํ เนินการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิก
การเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคา ครังนี สํานักงานจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคาต่อรายการ
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อ
ผิดพลาดไปจากเงือนไขของเอกสารสอบราคาในส่ วนทีมิใช่สาระสําคัญ ทังนีเฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่า
จะเป็ นประโยชน์ต่อสํานักงานเท่านัน
๕.๓ สํานักงานสงวนสิ ทธิW ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคารายนัน ในบัญชีผรู ้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคา ของสํานักงาน
(๒) ไม่กรอกชื อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชือผูเ้ สนอราคาอย่างหนึง
อย่างใด หรื อทังหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารสอบราคา ทีเป็ น
สาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอืน
(๔) ราคาทีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลียนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการสอบราคา หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อ
สํานักงาน มีสิทธิW ให้ผเู ้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคา
ได้ สํานักงานมีสิทธิ ทีจะไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ สํานักงานทรงไว้ซึงสิ ทธิ ทีจะไม่รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึงราคาใดหรื อราคาทีเสนอทังหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ
สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื อเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนีเพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และ
ให้ถือว่าการตัดสิ นของสํานักงานเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทังสํานักงานจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาทีได้รับการคัดเลือก
หรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชื อได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อ
ใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
/๕.๖ ในกรณี …

-6๕.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกตามทีได้ประกาศรายชือไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคา
รายอืน ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สํานักงานมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชือตามข้อ ๔.๗ และสํานักงานจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ิงงาน
ในกรณี นีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาทีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิงปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้
๖. การทําสั ญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณี ทีผูช้ นะการสอบราคาสามารถส่ งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงซื อ สํานักงานจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทําสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ผชู ้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรื อสํานักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้อง
ทําสัญญาซื อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสํานักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ งของที สอบราคาได้ให้สาํ นักงานยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คทีธนาคารสังจ่ายให้แก่สาํ นักงาน โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญาหรื อก่อนหน้านัน
ไม่เกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคําประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อคําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั
เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ทีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจ
คําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ งได้แจ้งชือเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคําประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผูช้ นะการสอบราคา (ผูข้ าย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื อขายแล้ว
/๗. อัตรา…

-7 ๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชํ ารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการสอบราคาซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาซื อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ งของทีซื อขายทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ย
กว่า ๑ ปี นับถัดจากวันทีผูซ้ ื อรับมอบ โดยผูข้ ายต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๕ วัน
นับถัดจากวันทีได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิ ทธิTในการเสนอราคาและอืน ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการซื อครังนีได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมือสํานักงานได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๖ -๒๕๕๗ แล้วเท่านัน
๙.๒ เมือสํานักงานได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูข้ ายและได้ตกลงซื อสิ งของตาม สอบราคา
ซื อ แล้วถ้าผูข้ ายจะต้องสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อใน
เส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ งเป็ นผูข้ ายจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของทีซื อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผูข้ ายสังหรื อซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของทีซื อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทยหรื อเรื อทีมีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ งของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อ
ไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม
การพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ งสํานักงานได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาทีทางราชการ
กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ สํานักงานอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้
เป็ นผูท้ ิงงานตามระเบียบของทางราชการ
/๙.๔ สํานักงาน...

-8๙.๔ สํานักงานสงวนสิ ทธิW ทีจะแก้ไขเพิมเติมเงือนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
๓ สิ งหาคม ๒๕๕๘

