ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ๑๕ ปี ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ
ประสงค์จะดาเนินการจัดซือ้ หนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย๑๕ปี
จานวน จานวน ๔๖ รายการ เป็นเงิน ๑๓๒,๗๘๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบ
ห้าบาทถ้วน) ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผูท้ ี่ถูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๔. ไม่เป็นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซือ้ ครัง้ นี้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันและเวลาราชการ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
กรณียื่นซองเสนอราคาโดยตรง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยื่นซอง ณ ห้องพัสดุ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ
ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้ ตัง้ แต่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะถือวันและเวลาที่
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง
แต่ทั้งนี้ วันและเวลา ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจาก
ไปรษณีย์ ต้องไม่เกินวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
/กาหนดแจ้งรายชื่อ.............

-๒กาหนดแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ในการเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกาหนดเปิดซองในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น . เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อานวยการ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ผู้ใดสนใจติดต่อขอซือ้ เอกสารสอบราคาในราคาชุดละ - บาท
ได้ที่ ณ ห้องพัสดุ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ระหว่าง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ –๗๗๓๗– ๑๐๑๔
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายภานุ อ่าใหญ่)
ผู้อานวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
ปฏิบัตริ าชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๓ /๒๕๕๙
ตามประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ลงวันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ด้วย โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีความ
ประสงค์จะดาเนินการจัดซือ้ หนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ๑๕
ปี ภาคเรียนที่ ๒ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุฯ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ซึ่งพัสดุที่จะซือ้ นีต้ ้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ บัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูม้ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒
ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้
นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผูก้ ระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้ อ๑.๕
/๒.๔ ผู้เสนอ...........

-๒๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มคี าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผูเ้ สนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มใิ ช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) ผู้เสนอราคาต้องแสดงหนังสือการเป็นตัวแทนจาหน่ายโดยตรงจากเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒)
/๔. การเสนอ……

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้
ชัดเจน จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการ
ขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วย
ทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถอื ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วันนับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล๊อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่สอบราคา ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล๊อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการฯ มีความประสงค์จะขอดู
ต้นฉบับแคตตาล๊อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน - หน่วย เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนีอ้ งค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
/๔.๗ ผู้เสนอราคา...

-๔๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่
๓/๒๕๕๙ ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
อาเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตัง้ แต่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ ตามรายละเอียดดังนี้
กรณียื่นซองเสนอราคาโดยตรง
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ยื่นซอง ณ ห้องพัสดุ
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
กรณียื่นซองเสนอราคาทางไปรษณีย์ตอบรับ
ผู้เสนอราคาสามารถยื่นได้ ตัง้ แต่ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะถือวัน
และเวลาที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์เป็น
เวลารับซอง แต่ทั้งนี้ วันและเวลา ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง
วิทย์) ได้รับจากไปรษณีย์ ต้องไม่เกินวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น.
กาหนดแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
เนื่องจากมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ในการเสนอราคา ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และกาหนดเปิดซองในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ น . เป็นต้นไป ณ ห้องผู้อานวยการ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา แต่ละ
รายว่า เป็นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) และประกาศ
รายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนวันเปิดซองสอบราคา
หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน หรือในขณะที่มีการ
เปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ
๑.๕ (๒) และเจ้าหน้าที่ฯ ชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เจ้า
หน้าที่ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิ์ได้รับ การคัดเลือก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ี่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผูร้ ิเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
/๕. หลักเกณฑ์...

-๕๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) จะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มใิ ช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) เท่านั้น
๕.๓ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือใน
หลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่
เป็นสาระ สาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผเู้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคา
มิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคา หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีสิทธิให้ผู้เสนอราคา
ชีแ้ จงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณา
เลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนีเ้ พื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถอื ว่า
การตัดสินของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
/เป็นเด็ดขาด.......

-๖เป็นเด็ดขาดผูเ้ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผูท้ ิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตามหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เป็นต้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่าผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ ๔.๗ เป็นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๗ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผูท้ ิ้งงาน
ในกรณีนีห้ ากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจยกเลิก
การเปิดซอง ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๑๕ วันทา
การของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ
๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน
๑๕ วัน
ทาการของทางราชการ หรือโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕
ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเป็น
เช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
/(๓) หนังสือค้า......

-๗(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุ ในข้อ ๑
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑.๓ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซ้อื ขายที่เกิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า - ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน - วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซือ้ ครัง้ นีไ้ ด้มาจากบัญชีเงินอุดหนุนตามนโยบายของ
รัฐบาลในโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย ๑๕ ปีประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๙.๒ เมื่อโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผูข้ ายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซือ้ แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่ง
หรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอ
ราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือ นาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซือ้ ของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่งิ ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ทิ ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะ
–
กรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต เช่น
นั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก
โดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัตติ าม (๑) หรือ (๒) ผู้ขาย จะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
/๙.๓ ผู้เสนอราคา........

-๘๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้
ในข้อ ๖ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) อาจพิจารณาเรียกร้อง
ให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ ข้อ กาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงาน
อัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๙.๕ กรณีที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุง
วิทย์) ไม่สามารถลงนามในสัญญาซื้อขาย กับผู้เสนอราคาที่สอบราคาได้ เนื่องจากไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณหรือเงื่อนไขระเบียบในการจัดซือ้ ของทางราชการไม่ให้อานาจอย่างหนึ่งอย่างใด อันเป็นเหตุที่
ไม่สามารถดาเนินการตามสัญญา หรือไม่สามารถดาเนินการตามผลของการสอบราคากับผู้สอบราคาได้
ผู้สอบราคาได้ยินดีที่จะยกเลิก การสอบราคาครั้งนี้ โดยโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) มิพักต้องบอกกล่าวแต่อย่างใดและผู้สอบราคาได้ มิติดใจในการเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องดาเนินคดี กับทางโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)แต่อย่างใด
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)

............................................………….

