
 
ประกาศโรงเรียนนางิว้วิทยาสรรค์ 
เร่ือง   สอบราคาซ้ือหนังสือเรียน 

----------------------------- 
ดว้ยโรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์สังกดักองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ขอนแก่นซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่    " โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์"   มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือหนงัสือเรียน เลขท่ี  1 /2558 
ลงวนัท่ี  17  มีนาคม   2558 
 ราคากลางของงานสอบราคาซ้ือในคร้ังน้ี  เป็นเงินทั้งส้ิน 617,870.- บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืนเจด็พนัแปดร้อยเจด็สิบบาท
ถว้น)  ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือดงักล่าว  
2. ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการ 

ส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ 
3.ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา

ไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
4.ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

ขอนแก่น     ณ    วนัประกาศสอบราคา   หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือคร้ังน้ี ก าหนดยื่นซองสอบราคา  ในวนัท่ี 23 มีนาคม - 3  เมษายน   2558   ระหวา่งเวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ 
หอประชุมท่ีวา่การอ าเภอเขาสวนกวางจงัหวดัขอนแก่น และก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาวนัที ่7 เมษายน  2558   ตั้งแต่เวลา  
09.00 น. เป็นตน้ไปตามรายละเอียดท่ีแนบทา้ย 

ผูส้นใจติดต่อขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  200.-   บาท  ไดง้านพสัดุ โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์
อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น  ตั้งแต่วนัท่ี  23 มีนาคม - 3  เมษายน   2557   ระหวา่งเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 043-210271  ในวนัและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียด  ไดท่ี้  www.nwss.ac.th 
             

ประกาศ    ณ    วนัท่ี    17     เดือนมีนาคม       พ.ศ. 2558               . 
 
 

              (ลงช่ือ) 
                          (นายธนกฤต   พรพิมลวงศา ) 

                                                            ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์
 

 
 
 



เอกสารประกาศสอบราคาซ้ือ  เลขที ่1/2558 
การสอบราคาซ้ือหนังสือเรียน 

ตามประกาศโรงเรียนนางิว้วิทยาสรรค์ 
ลงวนัที ่  17  เดือนมีนาคม    พ.ศ. 2558                

---------------------------------------------------------- 
ดว้ยโรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์สังกดักองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

ขอนแก่นซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่    " โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์"มีความประสงคจ์ะสอบราคาซ้ือหนงัสือเรียนซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ี   
ตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บอยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรง
ตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ี   
                           โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
  1.1   แบบใบเสนอราคา 
  1.2   แบบสัญญาซ้ือขาย 
  1.3   แบบหนงัสือค ้าประกนั 
  1.4   บทนิยาม 

(1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
(2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

  1.5 แบบบญัชีเอกสาร 
(1)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1 
(2)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2 

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
         2.1   ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
         2.2   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีผูทิ้้งงานของทางราชการ   หรือของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้     หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

  2.3  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน   ณ   วนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น
ผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้  1.4 
                2.4   ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ
ผูเ้สนอราคาไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุน้เคยกนัเช่นวา่นั้น  

3. หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา    โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคา

เป็น  2  ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนท่ี  1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
         
          /(1)ในกรณี... 
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 (1)ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

     (ก)  หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั  ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการ      จดทะเบียนนิติบุคคล   
บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
      (ข)  บริษทัจ ากดั     หรือบริษทัมหาชนใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือ
บริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อ  านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่    พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2)ในกรณีเป็นผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

(3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้    
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้       และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติ
ไทย   ก็ใหย้ืน่ส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 

(4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ และส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
(5)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา  ตามแบบในขอ้  1.5 (1) 

3.2ส่วนท่ี  2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
   (1)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา  มอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืน 
ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (2)  บญัชีเอกสารส่วนท่ี  2   ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา   ตามแบบในขอ้   1.5 (2) 
   4.  การเสนอราคา  
    4.1   เสนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี   โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  ทั้งส้ิน    
และจะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกตอ้งครบถว้น   ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจนจ านวนเงินท่ีเสนอจะตอ้งระบุตรงกนั
ทั้งตวัเลขและตวัอกัษร  โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข    หากมีการขดูลบ  ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผู ้
เสนอราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง  

  4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว     โดยเสนอราคารวมและหรือราคา
ต่อหน่วย   และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง     ทั้งน้ีราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนั
ทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นส าคญั   โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให ้  ณ  โรงเรียนนาง้ิว
วทิยาสรรค ์     
  ราคาท่ีเสนอ  จะตอ้งเสนอก าหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั  นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายใน
ก าหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคามิได ้ 
                 4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งก าหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน 30 วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาซ้ือขาย  
      4.4   ก่อนยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะฯลฯ ใหถ่ี้ถว้น และ
เขา้ใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองสอบราคา  ตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
      4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหนา้ซองถึงประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่   “  ใบเสนอราคาซ้ือหนงัสือเรียน  ตามเอกสารสอบราคาซ้ือ  
             /เลขท่ี… 
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เลขท่ี 1 /2558” ยืน่ต่อเจา้หนา้ท่ี รับซองสอบราคา   ใน วนัที ่23 มีนาคม – 3 เมษายน  2558  ในวนัราชการ  ณ หอประชุมท่ีวา่
การ อ าเภอเขาสวนกวางจงัหวดัขอนแก่น เม่ือพน้ก าหนดเวลายืน่ซองเสนอราคาแลว้   จะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้  1.4 (1)   ณ   วนัประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอ
ราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน  หรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่   มีผู ้
เสนอราคากระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.4  (2)   และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการ
กระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม    คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผูเ้สนอราคา   และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก  และ "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์   จะพิจารณา
ลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน    เวน้แต่คณะกรรมการฯ    จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วาม
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระท าดงักล่าว 
  ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา         เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศสอบราคา    หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั ภายใน 3 วนั   นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา     การวินิจฉยัอุทธรณ์ของผูว้า่ราชการจงัหวดัใหถื้อเป็นท่ีสุด  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซอง
ใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวขา้งตน้  ณ   ห้องประชุมโรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์
อ าเภอเขาสวนกวางจงัหวดัขอนแก่น ในวันที ่ 7 เมษายน  2558    เวลา  09.30 น. เป็นตน้ไป    
  การยืน่อุทธรณ์ตามวรรค  5    ยอ่มไม่เป็นเหตุใหมี้การขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเวน้แต่ผูว้า่
ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าว   จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่และในกรณีท่ีผูว้า่
ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นดว้ยกบัค าคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์    และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการ
ไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                 5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์    จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 

   5.2  หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2   หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่
ครบถว้นตามขอ้  3  หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  แลว้  คณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา
รายนั้นเวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่
สาระส าคญั     ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น เท่านั้น     

  5.3 "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์   สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1)ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมด
ในใบเสนอราคา  
                            (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญัหรือมีผลท าให้
เกิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  
                            (3)   ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ  ตก เติม แกไ้ข  เปล่ียนแปลง  โดยผูเ้สนอราคามิได ้             
           /ลงลายมือ... 
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ลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก ากบัไว ้
      5.4    ในการตดัสินการสอบราคา  หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ     
"โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์   มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริงสภาพฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ผูเ้สนอราคาได ้  "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์    มีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าว ไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง  
         5.5    "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์     ทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุดหรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา   ทั้งน้ี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั   และใหถื้อวา่การ
ตดัสินของ  "โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค"์ เป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้ รวมทั้ง  
 "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน  ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ี
ไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้า่การเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น
เทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้     

5.6    ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่   ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือก
ตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไว ้ ตามขอ้ 4.5  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน   ณ   วนัประกาศ
สอบราคา  หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม   ตามขอ้  1.4    
 "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์  มีอ านาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวออกจากประกาศรายช่ือ 
ตามขอ้ 4.5 และ"โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์  จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
  ในกรณีน้ีหากผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจารณาเห็นวา่  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้ าเนินการไป
แลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ผูว้า่ราชการจงัหวดัมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้

 6. การท าสัญญาซ้ือขาย 
                 6.1  ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน  5  วนัท าการของทางราชการ  นบัแต่
วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ  "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์   จะพิจารณา จดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสัญญา  ตามแบบสัญญา
ดงัระบุในขอ้  1.2  ก็ได ้    
                6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน 5 วนัท าการของทางราชการ หรือ 
"โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์  เห็นวา่ไม่สมควรจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสัญญาซ้ือ
ขายตามแบบสัญญา ดงัระบุในขอ้ 1.2 กบั" โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์  ภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ  5  ของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได ้ ให ้ "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์   
ยดึถือไวใ้นขณะท าสัญญา  โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่ "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีท าสัญญาหรือก่อนหนา้นั้น 

ไม่เกิน  3 วนั  ท าการของทางราชการ 
(3)   หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.3  

 (4) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์  ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนัตามประกาศของธนาคาร 
           /แห่งประเทศ... 
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แห่งประเทศไทย  ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนในส่วนราชการหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลม
ใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือค ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.3 

(5)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15  วนั นบัถดัจากวนัท่ี ผูช้นะการสอบ
ราคา (ผูข้าย)  พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาซ้ือขายแลว้ 

7. อตัราค่าปรับ 
    ค่าปรับตามสัญญาซ้ือขาย  ขอ้  10  ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ  0.20  ต่อวนั  
 8. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง  
   ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้  าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือท าสัญญาซ้ือขายตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.2    แลว้แต่กรณี       
จะตอ้งรับประกนัความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 1 เดือน  นบัถดัจากวนัท่ี
โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์ไดรั้บมอบ     โดยผูข้ายตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน   15   วนั  นบัถดั
จากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความช ารุดบกพร่อง 

9.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
                9.1   เงินค่าพสัดุส าหรับการจดัซ้ือคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการ 
เรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ 
               ราคากลางของงานสอบราคาซ้ือในคร้ังน้ี  เป็นเงินทั้งส้ิน 617,870.- บาท (หกแสนหน่ึงหม่ืนเจด็พนัแปดร้อยเจ็ดสิบบาท
ถว้น) 
               การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต่้อเม่ือคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไดค้ดัเลือกผูช้นะการสอบราคาแลว้ 
ภายใน 7 วนั 
                9.2    เม่ือ "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์  ไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใด ใหเ้ป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามท่ี
สอบราคาซ้ือแลว้  ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ  และของนั้น ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือใน
เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่  และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด   ผู ้
เสนอราคาซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ย         การส่งเสริมการพาณิชยนาว ี   ดงัน้ี 

(1)   แจง้การสั่งหรือน าเขา้ของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านกังาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ภายใน  7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศเวน้แต่   เป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2)  จดัการใหส่ิ้งของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวใีหบ้รรทุกส่ิงของ
นั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของ    ลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 

(3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม  (1) หรือ  (2)  ผูข้ายจะตอ้งรับผดิชอบตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริม 
การพาณิชยนาวี 
      9.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึง "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์   ไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง
ราชการก าหนด       ดงัระบุไวใ้นขอ้    6     "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์ จะพิจารณาให้เป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ   
          /9.4    "โรงเรียน… 
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 9.4    "โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค"์ สงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข เพิ่มเติมเง่ือนไขหรือก าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตาม

ความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด    (ถา้มี) 
 

ลงช่ือ 
(นายธนกฤต  พรพิมลวงศา)  

ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค ์
โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค ์สังกดักองการศึกษาศาสนาและวฒันธรรม 

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น     
                 วนัท่ี    17  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2558      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        



บทนิยาม 
  “ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั”  หมายความวา่   บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา้ 
เสนอรคาเพื่อรับจา้งในการสอบราคาซ้ือของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นผูมี้ส่วนร่วมไดเ้สียไม่วา่ 
โดยทางตรงหรือทางออ้มในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาเพื่อรับจา้งในการสอบ 
ราคาซ้ือของหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดา   หรือนิติบุคคลดงักล่าว 
ขา้งตน้ ไดแ้ก่การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(4)มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร    
หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา   หรือของนิติบุคคลรายหน่ึง   มีอ านาจ 
หรือสามารถใชอ้ านาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอีกรายหน่ึง  หรือหลายราย  
ท่ีเสนอราคาใหแ้ก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี 

(5)มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน   โดยผูเ้ป็นหุ้นส่วนในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   หรือผูเ้ป็นหุ้นส่วน 
ไม่จ  ากดัความรับผิดในหา้งหุ้นส่วนจ ากดั  หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดั  หรือบริษทัมหาชนจ ากดั   เป็น 
หุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญั    หรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั   หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจ ากดั    หรือบริษทั 
มหาชนจ ากดั   อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาใหแ้ก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ในการสอบ 
ราคาซ้ือคร้ังน้ี 
  ค าวา่ “ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ”  ใหห้มายความวา่ ผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ในกิจการนั้น   หรือใน
อตัราอ่ืนตามท่ีปลดักระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรประกาศก าหนดส าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(6)มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง    (1)   และ  (2)   โดยผูจ้ดัการ     หุน้ส่วน 
ผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ   ผูบ้ริหาร   หรือผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลรายหน่ึง  เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั 
จ ากดั  หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  อีกรายหน่ึงหรือหลายราย      ท่ีเขา้เสนอราคาใหแ้ก่หน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนทอ้งถ่ินในการสอบราคาซ้ือคร้ังน้ี   หรือในนยักลบักนั 
  การด ารงต าแหน่ง    การเป็นหุน้ส่วน    หรือเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรส   หรือบุตร 
ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ใหถื้อวา่เป็นการด ารงต าแหน่งการเป็นหุน้ส่วน  หรือการ 
ถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ื้อบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ดัการ  หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ   ผูบ้ริหาร 
ผูเ้ป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้   โดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้  านาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง    หรือเป็นหุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้ 
ท่ีแทจ้ริงของหา้งหุ้นส่วน   หรือบริษทัจ ากดั   หรือบริษทัมหาชนจ ากดั  แลว้แต่กรณี    และหา้งหุน้ส่วน    หรือ 
บริษทัจ ากดั    หรือบริษทัมหาชนจ ากดัท่ีเก่ียวขอ้ง    ไดเ้สนอราคาใหแ้ก่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
ในการสอบราคาซ้ือคราวเดียวกนั     ใหถื้อวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นมีความสัมพนัธ์กนัตาม  (1)  (2) 
หรือ (3) แลว้แต่กรณี 
  “การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม”  หมายความวา่ การท่ีผูเ้สนอราคารายหน่ึงหรือหลายราย 

         /กระท าการ… 
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กระท าการอยา่งใด  ๆ     อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการ
เสนอราคาต่อหน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ไม่วา่จะกระท าโดยการสมยอมกนั  หรือโดยการให ้ ขอให ้หรือรับวา่ 
จะให ้เรียก   รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิ์น  หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใชก้ าลงัประทุษร้าย หรือข่มขู่วา่จะใชก้ าลงั
ประทุษร้าย    หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเท็จหรือกระท าการใดโดยทุจริต  ทั้งน้ี  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ใน
ระหวา่งผูเ้สนอราคาดว้ยกนัหรือเพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้สนอราคารายหน่ึงรายใด   เป็นผูมี้สิทธิท าสัญญากบัหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม    หรือเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

……………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


